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عبده ورسوله، صلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) كثيا). أما بعد:

  فمن العلوم أن أهم العلوم علمي التوحيد والفقه. أما التوحيد فهو الذي تصح به العقائد، وأما الفقه 
فهو الذي تصح به العبادة وتصح به العاملت. وموضوع هذه الدورة هو ف علم الفقه. وأسأل ال 
تعال أن ييسر وأن يقيض لنا دراسة التوحيد وغيه من العلوم. أما الفقه فهو موضوع هذه الدورة والفقه 
ف اللغة: هو الفهم. وف الصطلح: معرفة الحكام الشرعية العملية الكتسبة من الدلة التفصيلة. 
معرفة الحكام الشرعية، خرج بذلك الحكام غي الشرعية. العملية خرج بذلك الحكام العتقادية فل
تسمى فقها). الكتسبة من الدلة التفصيلية. فأما الحكام الت تكتسب من الدلة الجالية، يقال لا 
أصول الفقه ول يقال لا الفقه.

  ف بداية هذا الدرس أو هذه الدورة، سأقف وقفة يسية متصرة وأراها ضرورية ومهمة مع أنا مكررة 
ومعادة وهي وقفة مع طرق التعلم. ما هي طرق التعلم الدية والفيدة وما هي الطرق الت سلكها أهل 
العلم ف التعلم والتعليم واستفادوا منها وأفادوا. هذه القضية أيها الحباب على أنا قضية بديهية إل أننا
نتاج أن نقف معها وقفة يسية.

  أهل العلم عليهم رحة ال ألفوا كتبا) كثية ف علوم شت وهذه الكتب الت ألفوها وصنفوها ليست على
منهج واحد ول طريقة واحدة، وإنا ندها متفاوتة، متفاوتة من حيث الطول والختصار والبnسmط، فمنها
الختصر ومنها التوسط ومنها الطول. وهي كذلك من حيث الستدلل، متفاوتة، فبعضها يعتن كثيا) 
بالستدلل وبعضها آخذw بشيء من الستدلل لكن ل يعتن به بشكل مفصل وموسع. وبعضها مرد 
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عن الدليل. كل ذلك فعله أهل العلم الكبار فعلوه لدف وغاية مقصودة ما عملت هذه الكتب ول 
ألفت هذه الكتب بذه الطريقة عبث، وإنا ألفت بذا التدرج وبذه الطريقة من كونا مستويات متفاوتة
متصرة ومطولة ومتوسطة ألفت لغرض مقصود، ما هو هذا الغرض؟ هذا الغرض هو أن يدرس كل 
طالب بسب الرحلة الت هو فيها. فإذا كان مبتدأ فيقرأ ف الختصرات، ث بعد ذلك ينتقل إل 
التوسطات، كتب التوسطة، ث بعد ذلك ينتقل إل الكتب الطولة، ول يبدأ بالكتب الطولة، فإن بدئه 
بالكتب الطولة هذا يعن أنه سيؤدي إل عدم الفهم ، الوقوع ف اللل والنقطاع عن الطلب، لن 
النسان ل يستطيع أن يستوعب العلومات الكثية من أول دراسة وقراءة وهذا أمر بديهي ل يتاج إل 
تدليل ول تعليل. ولذا كلنا يعلم أن الوفق عليه رحة ال وغي الوفق، الكتب كثية جدا)، لكن الوفق من
أشهرها... ألف الكتاب الختصر وهو عمدة الفقه ث القنع، أوسع منه قليل، ث الكاف وهذا بسط فيه 
اللف ف الذهب، ث بعد ذلك ألف الكتاب الرابع وهو كتاب الغن الذي ذكر فيه اللف العال بي
الفقهاء جيعا) بي الذاهب، ذكر الذاهب الخرى إل غي ذلك. إذا)... ألفوا هذا وعملوا هذا لدف 
وغاية ول يؤلفوا ذلك عبثا).

  أيها الحباب... لذلك ينبغي للطالب أن يبدأ ف دراسة أي علم بكتاب متصر، ث بعد ذلك، ننبه 
إل أمر آخر، هذا الختصر الذي يبدأ فيه ل ينبغي أن يتحول ف طريقة الشرح من كتاب متصر إل 
كتاب مطول. كيف ذلك؟ يأت الصنف ويذكر مموعة من الحكام الفقهية ف باب معي ويقتصر 
عليها، فيأت الشارح ويضيف على هذا الباب مسائل ل يذكرها الشارح ويفصل ويسهب ف توسعات 
وتفصيلت كثية قد تؤثر على فهم الطالب. القضية كلها تدور حول مصلحة الطالب وقدرة إدراكه 
وفهمه وتصيله، هذا هو الدف وهذه هي الغاية. وأنا حقيقة يكن أن أحيلكم ول أقرأ عليكم شيء 
من كلم الئمة. أحيلكم إل كتاب الدخل لبن بدران عليه رحة ال، ذكر ف آخر كتابه معلومات 
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مهمة ومفيدة ف قضية الطلب وف طريقة التحصيل، ويكن أيضا) أن أذكر شيئا) يسيا) الن، يقول عليه 
اعلم أن كثيرا� من الناس يقضون السنين الطوال في تعلمرحة ال تت باب لطائف وقواعد... قال: 

العلم بل في علم واحد ول يحصلون منه على طائل وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة
. ما هو وإنما يكون ذلك لحد أمرين. لاذا؟ لي شيء يصل هذا المر؟ قال رحه ال: المبتدئين

الول؟

أحدهما: عدم الذكاء الفطري وانتفاء الدراك التصوري وهذا ل كلم لنا فيه ول في   قال: 
. إذا): السبب الول ف أن الطالب يكث السني الطويلة يطلب العلم ويضر الدروس ويضر علجه

دورات ويضر عند مشايخ ويسمع وكذا ث ل يد أنه تأصل ول حnص�ل ما يوازي هذا الهد وهذا الوقت
وهذا العمر الذي أفناه وصرفه ف تعلم العلم. ما هو السبب؟ يقول أحد سببي، السبب الول: هو أمر 
مرده ورجوعه إل الفطرة، يقول: عدم الذكاء الفطري، ما عنده قدرة عقليه، يعن مستواه ف الدراك ليس
بقوي، فبالتال ل يستطيع أن يستوعب السائل. هذا ليس له علج، هذا علجه بيد ال سبحانه وتعال
.

 والثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين،   الثان، السبب الثان: قال:
فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثل فيشغلونه بالكلم على البسملة ثم على 
رP له الخلص من  QدRالحمدلة أياما� بل شهورا�، ليوهموه سعة مداركهم  وغزارة علمهم، ثم إذا ق
ذلك، أخذوا يلقنونه متنا� أو شرحا� بحواشيه وحواشي حواشيه ويحشرون له خلف العلماء 
ويشغلونه بكلم من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ول يزالون يضربون له على ذلك الوتر 
حتى يتركز في ذهنه أنZ نوال هذا العلم من قبيل الصعب الذي ل يصل إليه إل من أوتي الولية 
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. يعن يصبح هذا العلم ف ظن هذا الطالب الذي درس بذه وحضر مجلس القRر[ب] والختصاص
الطريقة يظن أن هذا العلم ل يؤتى إل بالكرامة. يتاج إل كرامة تصل له حت يصل العلم. ما هو 

 لكن ﴾فهل من مدكر﴿السبب؟ العلم يناله كل أحد. وال سبحانه وتعال يسر القرآن ويسر العلم 
وحيث إن كتابيالقضية ف طريقة التعلم الت يسلكها ف التعلم. ما ذكره ابن بدران عليه رحة ال قال: 

ذكر عدة هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم: فأقول: 
، النصيحة فأقول: ل جPرPمP أن النصيحة كالفرض وخصوصا� على العلماءالنصيحة الول: : نصائح

لطالب العلم فريضة واجبة هذه ، وخصوصا) على العلماء، ل يتك طلب العلم يتخبطون ويبطون 
فالواجب الديني على المعلم إذا أراد خبط عشواء وتضيع أوقاتم سدا) وهدر ل يستفيدون. قال: 

إقراء المبتدئين أن يقرئهم أول� كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متنا� إن كان 
والشيخ ابن بدران عندما يذكر هذا على سبيل الثال ول يقال بأنه يب أن يبدأ بأخصر حنبليا�. 

الختصرات أو بالعمدة أو بغيها لكن القصود أن يبدأ بت متصر كهذه الختصرات، هذا أو غيه ما 
أو الغاية لبي شجاع إن كان شافعيا� أو العشماوية إن كان مالكيا� أو هو ف مرتبته وف درجته. قال: 

، يعن يتار كتاب ف مذهب من الذاهب الت يتارها وهذا الختيار قد يكونغير ذلك إن كان حنفيا�
له سبب، قد يكون سببه وترشيحه واختياره بسبب البلد الذي هو فيها والنشأة الت نشأها، بعن لو 
كان النسان يعيش ف بلد كلهم حنابلة فل أظن أنه من الناسب ول أقول هذا أنه يب عليه شرعا) 
وإنا أقول قد ل يكون من الناسب أن يدرس مذهب آخر خلف الذهب السائد ف هذا البلد وكذلك
لو كان ف بلد يسود فيه الذهب الشافعي أو الالكي أو النبلي أو كذا، فلعل النسب أن يتفقه 
النسان على الذهب الذي نشأ فيه أو الذي انتشر ف بلده وهو لن يقف عند الذهب، لنه هنا أنبه 
إل قضية التفريق بي التقليد والتمذهب والتعصب، وهذه الثلثة متلفة. أما التقليد، فال سبحانه وتعال
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، وأما التمذهب أن يدرس مذهبا) ﴾فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ل تعلمون﴿أرشد من ل يعلم قال: 
كامل من أوله إل آخره وهذا يكون الول، والثان ف حق غي العال التهد ، هذا يكون ف البدايات. 
فطريق البتدئ ما هو؟ طريق البتدأ التقليد، ليس له إل التقليد ، والتقليد قد يكون تقليد لذهب وقد 
يكون تقليد لشيخ وقد يكون تقليد ف فتوى واحدة، لكن لن يكون لطالب العلم البتدئ قدرة على 
الجتهاد من البداية، هذا ضرب من الستحيل، ومن ظن أنه يستطيع أن يفعل ذلك، فهو يتوهم خيال) 
وليست حقيقة، لكن إذا طلب العلم ف البتداء سيكون مقلدا)، ث بعد ذلك يطلب العلم ويnص�ل علوما
أخرى كثية، ل يكفي الفقه فقط، هناك علوم كثية ل بد من تصيلها و إتقانا، فإذا حص�ل هذه العلوم
ارتقى إل درجة يستطيع أن يرجح بي كلم أهل العلم وقد ل يصل إل هذه الرتبة، هذه منزلة عالية 
ينالا من شر�فnه ال واختار له هذه الفضيلة، لكن هذا هو الطريق ، من أراد أن يصل إل هذه الرتبة ل 
بد أن يسلك الطريق من أوله، ول بد أن يأت البيوت من أبوابا ول نقول أنه يب على الناس أن 
يتمذهبوا بذهب معي وأن يلتزموه كالتزام الكتاب والسنة ل يرجوا عنه، هذا الكلم غي صحيح، لكن 
ف نفس الوقت ل نقول : إن دين ال تبارك وتعال ينبغي أن يكون عبثا) وكل) مباحا) يرؤ عليه كل 
أحد ، و يتكلم فيه كل أحد هذا أيضا) ل يوز، فإن ال أرشد غي العال وأرشد الاهل إل سؤال أهل 
العلم ول يرشده إل أن يرجعوا إل الكتاب والسنة ويتهدوا كما يريدون وأن يعبثوا كما يشاءون لن 
 wكلم الرجل ف الفن الذي ل يسنه ل شك أنه ضرب من الفساد ول شك أنه جهل ول شك أنه قول
على ال تعال بغي علم.

قال ابن بدران، نعود إل الطريقة، إذا) الطريقة الول يقول: اختيار كتاب متصر. الطوة الثانية ف   
ويجب عليه أن يشرح له المتن بل زيادة ول نقصان، بحيث يفهم ما النهج، طريقة الشرح. قال: 

أن يصور مسائله في ذهنه ول يشغله بما زاد على -يعن الشيخ يأمر الطالب- اشتمل عليه ويأمره 
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. لنه إذا أتقن هذا الت الختصر الذي قد يظن الطالب لمته العالية أو لستعجاله، وأحيانا) ذلك
العجلة تكون بباعث من الشيطان، و ليست لة ملك، لن الشيطان قد يدفع النسان للستعجال حت
يوصله إل النقطاع عن طلب العلم، فل يفرح النسان بالستعجال هذا، فقد يكون هذا الت الختصر

إتقان هذا الت أن� الذي أتقنه الطالب على قلة ما فيه من مسائل يعن ف نظر هذا الطالب، ل شك 
الختصر هو كالساس الذي يعل الطالب يقف على رجليه بعد ذلك ف هذا العلم وف هذا الفن. قال

، يقول أنهولما أخذتتربة ذكر تربة الشيخ ابن بدران، وأنا أنتقي من كلمه أشياء وأترك أكثره. قال: 
. وكان يقول: كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادةينقل كلما) عن بعض الشايخ يقول: 

. معن هذا الكلم ما هو؟ يقول إذاانتهى فحPقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادةيقول: 
أخذت كتابا) متصرا) فدرسته وفهمته ث انتقلت إل كتاب أوسع منه، الكتاب الثان الوسع، التوسط 
لنقل مثل)، الكتاب التوسط يتوي على أي شيء؟ يتوي على هذا الت الختصر وزيادة مسائل، فإذا 
كنت متقنا) لذا الختصر، فإذا) قراءتك الثانية ستكون سهلة وميسرة، لاذا؟ لنه سيكون تركيزك وجدك 
واهتمامك بذه السائل الزائدة، وهذا يعلن أنبه الن وأ»ذnكªر وأطلب منكم طلبا) حثيثا) ومؤكدا) وهو 
الراجعة الراجعة فإن قراءة العلوم ل تكفي، حضور الدروس ل يكفي، قراءة الكتب الكثية ل تكفي ما 
ل تكن هناك مراجعة. وأتن أن تكون الراجعة أضعاف الدروس، إذا كنت تضر درس لدة ساعة 
فراجع لدة ساعتي أو ثلث للدرس الواحد حت يثبت هذا الدرس ويثبت هذا العلم، وأن أظن أن 
أكثرنا مرت عليه علوم كثية جدا) لكن أكثرها أيضا) ف القابل ن»سي وتبخر، ما هو السبب؟ قلة الذاكرة 
وعدم الراجعة أو ضعف الراجعة. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته... فأدم للعلم مذاكرة 

ولما أخذت نصيحته مأخذ فحياة العلم مذاكرته. يقول ابن بدران عليه رحة ال، ذكر تربة قال: 
القبول لم أحتج في القراءة على الساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من ست سنين، فجزاه ال 
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. يعن يشكر شيخه ويدعو له الذي أوصاه بذه الوصية، ث ذكر بعد ذلك بقية النهج، ويتلخص خيرا�
بأنه إذا انتهى من هذه الكتب الختصرة ينتقل إل كتاب أكب وهكذا ث يتوسع ف علوم أخرى إل أن 
يصل إل مرتبة عالية. وأوصيكم بالرجوع إل هذا الكتاب والستفادة منه وأختصر هذا لن ل أريد أن 
يذهب الوقت ف مثل هذا الوضوع.

  إذا) فكرة هذه الدورة ما هي وموضوعها؟ موضوعها هو شرح كتاب أخصر الختصرات ف الفقه على 
مذهب المام أحد بن حنبل. مؤلف هذا الكتاب هو المام ممد بن بدر الدين بن عبد القادر بن 
ب°nلmبnان الزرجي الصالي الدمشقي النبلي. كان فقيها) ومدثا) وكان زاهدا) عليه رحة ال من علماء 
الشام. ولد سنة ست بعد اللف، وتوف سنة ثلث وثاني بعد اللف. كان عليه رحة ال ف حياته بعد
أن تأهل وأصبح من أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان، انتهت إليه ف حياته رئاسة العلم بنطقة يقال 
لا الصالية قرب دمشق. هذا الكتاب وهو أخصر الختصرات له أصل ، يعن هذا الكتاب هو متصر 
من كتاب سابق لنفس الؤلف ابن بلبان عليه رحة ال، المام ابن بلبان عليه رحة ال ألف كتابا) ساه 
كاف البتدي، هذا الكتاب ف فقه المام أحد، ث اختصر كاف البتدي ف نصف حجمه، وهذا 
الختصر هو الذي بي أيديكم الن، وهو أخصر الختصرات. كاف البتدي له شرح اسه الروض الندي 

 للهجرة . 1189ف شرح كاف البتدي للمام أحد بن عبد ال البعلي الدمشقي النبلي التوف سنة 
إذا)... له كاف البتدي وله اختصار كاف البتدي السمى أخصر الختصرات الذي ندرسه الن. هذا 
الكتاب الذي معنا له عدة شروح، من هذه الشروح كتاب كشف الخدرات وهو شرح لخصر 

 للهجرة. وهناك شرح1192الختصرات، هذا الشرح للمام عبد الرحن بن عبد ال البعلي، التوف سنة 
آخر اسه الفوائد النتخبات ف شرح أخصر الختصرات للشيخ عثمان بن جامع النجدي قاضي البحرين

 للهجرة، وكل هذه الكتب مطبوعة. كتاب أخصر الختصرات زكاه كثي من أهل 1240التوف سنة 
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العلم وهو كتاب قيم، لكن نتجاوز ما قيل فيه من كلم لن هذا الكتاب معروف شهرته ومعروف 
منزلته.

  الطريقة الت سنسي عليها إن شاء ال تعال ف هذا الشرح هو القتصار على فك العبارة وتصوير 
السألة ث ذكر الدليل أو التعليل بسب الاجة ونتك ذكر اللف إل عند الاجة، وأحيانا) قد أضطر 
إل ذكر اللف أو أضطر إل ذكر رأي آخر فأشي عند ذلك بالرواية الخرى ف الذهب، أو الوجه إذا
،wوجد ف الذهب. ومن مصطلحات النابلة إذا قالوا رواية، يعن هو قول من المام أحد، وإذا قيل وجه
فياد به، يعن هو قول لئمة الذهب، قال به بعض أئمة الذهب أو أكثر أئمة الذهب أو كل أئمة 
الذهب، إذا قيل وجه يعن ف الذهب ، صاحب هذا القول هو إمام من أئمة الذهب. فكيف ينسب 
قول هذا المام ف الذهب إل مذهب المام أحد؟ ينسب إل مذهب المام أحد ويعتب هذا الوجه 
الذي صدر من إمام من أئمة الذهب، يعتب من مذهب المام أحد، لن هذا الوجه أو هذا القول إنا 
خ»رªجn على أصول المام أحد وعلى قواعده، فلذلك يعتب هذا الرأي يعن تابع للمذهب، لن المام 
أحد ليس له ف كل قضية كلم فيها بل هناك كثي من السائل استجدت بعد المام أحد، فأئمة 
الذهب يتهدون ف هذه السائل الت طرأت، يتهدون ويرªج»ون وجها) يعن رأيا)، حكما)، يرجون وجها)
على قواعد المام أحد عليه رحة ال تعال. بعد ذلك سنشرع بول ال تعال ف الكتاب. أشي إل 
قضية السئلة، إن وجدت أسئلة تكتب وترسل إل وتبعث، يكن أن تمع عند أحد الخوة هنا.

،  نبدأ بكلم الصنف عليه رحة ال، قال، بدأ خطبته فقال:  يم] مPن] اPلرZح] ـم] اPللZه] اPلرZح[ دR ل]لZه]  ب]س[ اPل[حPم[
Pم]ين] اPل[مRؤPيZد] ب]ك]تPاب]ه]  مR عPلPى نPب]يـQنPا مRحPمZدo اPل[ PلZالسPو Rة PلZالصPين], و QلدPي ا[ف RهPق]لPن[ خPم PاءPن[ شPم [هQقPفRم]لPا
:Rع[دPبـPو .Pع]ينPم ب]ه] أPج[ ل]ه] وPصPح[ ت]ين] وPعPلPى أPه[ Pل[مPب[ل]ه] ا Pب]ح [كQسPمPتRم]لPين], ا[بRم]لPا 
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  بدأ الصنف كما سعنا بالبسملة ث حnnدn ال تعال ث صلى على النب صلى ال عليه وسلم، وعلى أهله

رP  يعن خطر بقلب وببالفـPقPد[ سPنPحP ب]خPلPد]ي  وPبـPع[دR:وآله وصحبه. انتقل بعد ذلك قال: تPص]  أPن[ أPخ[
 والختصر قالوا: هو ما قل لفظه وكثر معناه، إذا) بي� الصنف هنا أنك]تPاب]ي اPل[مRسPمZى بـ]"كPاف]ي اPل[مRب[تPد]ي"

اPل[كPائ]نP ف]ي هذا الكتاب هو اختصار لكتاب آخر وب°nي� ما هو الكتاب الخر وأنه كاف البتدي. قال: 
 PبRق[رPيـ[ب[د]ي; لRم]لPك] ا[لPم]لPم] ا ن[بPلo اPلصZاب]ر] ل]حRك[ Pب[ن] ح PدPم مPام] أPح[ ه] اPل[] لاذا اختصر هذا الكتاب؟ قال: ف]ق[

PبRق[رPل]يـ Pين[ئ[دPت]بRم]لPى اPلPع RهRلRاوPنPف للمبتدئي، قال: ليسهل على البتدئ أن يتعلم تـªإذا) هذا الكتاب أ»ل 

ف[ظRهR عPلPى اPلرZاغ]ب]ينPالسائل الفقهية، قال:  هRلP ح] مRهR عPلPى اPلطZال]ب]ينP, وPسPمZي[تRهR "أPخ[صPرP  وPيPس[ وPيPق]لZ حPج[
 " تPصPرPات] نPا لاذا؟ قال: اPل[مRخ[ ن[هR جPام]عo ل]مPسPائ]لP أو جامعP لمسائله] ف]ي ف]ق[ه] PنQي لPم[ أPق]ف[ عPلPى أPخ[صPرP م] ل]
 ل أقف على أخصر منه، يقول ل أقف على كتاب أخصر من هذا الكتاب، والواقع أنه م]نP اPل[مRؤPلZفPات]

قد توجد كتب أصغر من هذا الكتاب ف الذهب، لكنها قد ل تكون كما وصفها الصنف أنا جامعة 

للمسائل، لنه وجدت كتب ألفت ف القرن السابع وغيها، يعن رسائل قصية ف الذهب لكنها ليست

فPعP قPار]ئ]يه] وPحPاف]ظ]يه] جامعة و إنا فيها قواعد رئيسية أو مسائل رئيسية فقط، قال:  أPلR أPن[ يـPنـ[ وPاPللZهP أPس[
 , , مRقPرQب�ا إ]لPي[ه] ف]ي جPنZات] اPلنZع]يم] ه]ه] اPل[كPر]يم] عPلPهR خPال]صا� ل]وPج[ , وPأPن[ يPج[ ابPة] اPلدZعPوPات] Pب]إ]ج vد]يرPج RهZاظ]ر]يه] إ]نPنPو
. Rن]يبRي[ه] أPإ]ل Pو Rل[تZكPوPي[ه] تـPلPه] ,عZللPب]ا Zف]يق]ي إ]ل وPمPا تـPو[

  وأسأل ال العلي العظيم أن يتقبل هذا الدعاء وأن يرزقنا الخلص، وأ»ذnكªر بديث عمر بن الطاب 
رضي ال عنه وأرضاه قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "إنا العمال بالنيات وإنا 
لكل امرئ ما نوى" فأسأل ال أن يصلح منا النيات، وأن يعلها خالصة لوجهه الكري وأل يعلنا من 
يريد بذا العلم أغراض الدنيا أو مصالها أو غي ذلك من الغراض السيئة. أسأل ال أن يعلنا من أهل
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العلم الذين يعملون بذا العلم وأن يكون هذا العلم حجة لنا نافع لنا ل حجة علينا.

ك]تPاب] اPلطZهPارPة]

عادة الفقهاء عليهم رحة ال وهذا الكلم مكرر  ك]تPاب] اPلطZهPارPة]ابتدأ الصنف عليه رحه ال فقال:   
م»ون كتب الفقه إل أربعة أرباع. الربع الول هو ربع العبادات،  لكثي منكم، عادة الفقهاء أنم ي°nقmس¿
والربع الثان هو ربع العاملت؛ البيوع وغيها، والربع الثالث النكاح والطلق، والربع الرابع النايات 
والدود والقضاء. هذه طريقتهم، فيبدءون بالعبادات لهيتها، لن أهم شيء العبادة ﴿وما خلقت الن
والنس إل ليعبدون﴾ فاعتنوا بذلك ث رتبوا كتب ربع العبادات، رتبوا الكتب الت داخل هذا الربع 
بتتيب خاص فقدموا كتاب الطهارة، لي شيء قدموا كتاب الطهارة؟ لن الطهارة شرط من شروط 
صحة الصلة، والصلة هي أهم العبادات فلذلك قدموا الصلة و قدموا على الصلة كتاب الطهارة. ما
هي الطهارة؟ الطهارة لا تعريف، ومن الهم جدا) أن تكتبوا هذا التعريف وأن تفظوه. ما هي الطهارة؟ 

الطهارة هي رفع الدث وزوال البث. وبعضهم يزيد و يقول رفع الدث وما ف معناه وزوال البث. إذا)
الطهارة هي ثلثة أشياء: رفع الدث وهذا الول، وما ف معناه، يعن ما ف معن رفع الدث، والثالث 
زوال البث. معن رفع الدث ما هو رفع الدث؟ الدث ما هو؟ وهذا التعريف الثان ينبغي أن يكتب
ويفظ، ما هو الدث؟ الدث وصف معنوي -يعن شيء ل يرى وليس شيئا) مسوسا)-يقوم بالبدن، 

وصف معنوي يقوم بالبدن ينع من صحة الصلة  يصل ف البدن، ينع من صحة الصلة ونوها.
ونوها -ونو الصلة-وصف معنوي يعن أمر ليس مسوسا) يصل ف البدن، إذا حصل هذا ف البدن 
فإن الصلة ل تصح وغي الصلة ل تصح ما يشتط لا الطهارة؛ إذا) لن تصح الصلة إذا حصل 
حدث. ول الطواف بالبيت ، لاذا؟ لنه تشتط لا الطهارة. إذا) عرفنا شيئان، ما هي الطهارة؟ الطهارة 
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هي رفع الدث، هذا الول وما ف معناه، ما ف معن رفع الدث، هذا الثان. وزوال البث وهذا 
الثالث. رفع الدث بأي شيء يصل؟ كلنا يعرف أن الدث نوعان؛ إما أصغر وإما أكب. فالدث 
الصغر رفعه يكون بالوضوء، والكب يكون رفعه بالغتسال، هذا رفع الدث.

  ما ف معن رفع الدث، هناك أشياء تعتب طهارة، لكن ل يكن أن نصنفها ف رفع الدث لنه ل 
يرفع با حدث ول يكن تصنيفها ف زوال البث يعن ف إزالة النجاسة لنا ليست ناسة تزال. ما هي
هذه الشياء؟ لحظوا معي إذا توضأ النسان الوضوء يرفع الدث فالوضوء يصنف ف رفع الدث.إذا 
توضأ النسان، غسل وجهه، كم مرة؟  الكمل ثلث، السنة ثلث. فإذا غسل وجهه الرة الول ارتفع 
الدث بالول، والثانية، هل ترفع الدث؟ الثانية ل ترفع الدث لن الدث ارتفع، والثالثة كذلك ل 
يرتفع با الدث. إذا) الغسلة الثانية والثالثة ل ترفع الدث، هل هي تزيل النجس؟ ما ف ناسة أزيلت 
بذه الغسلة. إذا) هذه الغسلة الثانية والثالثة أليست من الطهارة؟ نقول: ل.. بل هي من الطهارة. من 
أي أنواع الطهارة؟ هي ف معن رفع الدث. إذا) من أمثلة ما ف معن رفع الدث، ما يصل من الغسلة
الثانية والثالثة. تديد الوضوء: إذا توضأ النسان وصلى فهو متطهر الن، إذا ذهب وتوضأ مرة ثانية 
ليصلي صلة أخرى، هذا الوضوء هل هو رفع للحدث؟ ل طبعا) ، لن الدث مرتفع، وليس هو إزالة 
نس. إذا) هو ماذا؟ هو ف معن رفع الدث. كذلك ما يصل بالتيمم، التيمم ف الذهب ل يرفع 
ل... فهذا الغسل للميت هل يرفع  ل اليت، اليت إذا غ»س¿ mالدث، و إنا هو ف معناه. كذلك غ»س
حدث اليت؟ الواب: ل، ل يرفع حدث اليت. إذا) هو ليس من الطهارة؟ بلى هو من الطهارة. لكن 
من أي الطهارة؟ هو من الطهارة تقول ف معن رفع الدث.

  العنصر الثالث من عناصر الطهارة لنه قلنا الطهارة رفع الدث وما ف معناه و زوال البث، زوال 
البث يعن زوال النجاسات، غسل النجاسات، إزالة النجاسات هي من الطهارة. هذه النجاسة الت 
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تزال قد تكون النجاسة على الثوب أو تكون على البدن أو كذا أو تكون ناسة على السبيل إذا خرج 
البول أو الغائط. كل ذلك إزالة للنجاسات، إذا) عرفنا الطهارة ما هي، وعرفنا الدث ما هو؟ وصف 
يقوم بالبدن ينع من صحة الصلة.

ثPةv   قال الصنف رحه ال:  PلPث RاهPي بدأ الصنف بالياه. لاذا؟ لن الطهارة لا وسائل، ومن أهم وسائلاPل[م]
الطهارة، الاء، هو الذي يستعمل ف رفع الدث ويستعمل ما ف معناه ويستعمل ف إزالة البث وهناك 
وسائل أخرى غي الاء، لكن أهها هو الاء.

PوZلR  قال رحه ال:  : طPهRورv.  الول من أقسام الياه. اPل[ RلZوP انتبهوا الن ف كل قسم ونوع من هذه اPل[
القسام سيذكر اسم هذا النوع ث سيذكر حكم هذا النوع. 

: طPهRورv  بدأ الصنف قال:  RلZوP  هذا اسم النوع الول أو القسم الول اسه طهور. طيب، كيف اPل[
ل[قPت]ه]نعرف الطهور؟ ما هو تعريفه؟ قال:  وPهRوP " 1هذا النوع الول، اكتب عندها " وPهRوP اPل[بPاق]ي عPلPى خ]

ل[قPت]ه] ل[قPت]ه] وقوله اPل[بPاق]ي عPلPى خ] إذا) الاء الطهور، هو الاء الذي  اكتب عندها حقيقة) أو حكما). عPلPى خ]
بقي على خلقته ول يتغي سواء) كان هذا البقاء على اللقة حقيقة يعن ل يصبه تغي أصل). أو حكما)؛ 
ما معن حكما)؟ حكما) يعن أصابه تغي لكن هذا التغي ل نلتفت إليه، فهو ف حكم غي التغي، ما 
معن هذا الكلم؟ الباقي على خلقته إما أن يكون باقي حقيقة؛ يعن ل يصبه تغي أصل). حكما)؛ هناك
مياهw أصابا تغيw وهذا التغي ل يسلب¿ الاءn الطهوريةn؛ مثل الاء الجن يعن الاء الذي تغي بطول 
ث، هذا الاء الذي تغي بطول الكث هل هو طهور؟ الواب نعم. هل يصدق عليه تعريف الطهور  mك«

ال
أنه باق على خلقته؟  الواب فيه إشكال. إذا نظرنا إل هذا الاء، ما هو باق على خلقته، تغي، تغي 
بطول الكث، بطول البقاء، بطول الزمن، فهل هذا التغي أخرجه عن كونه باق على خلقته من حيث 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

القيقة؟ نعم، لكن من حيث الكم؟ هو ف حكم ما ل يتغي. إذا) نقول: حقيقة وحكما)، الباقي على 
خلقته حقيقة) معروف، وحكما) كل ماء تغي وحكمنا عليه بأنه طهور فإنه باق على خلقته حكما) ل 
حقيقة.

رRوهv  قال الصنف:  ن[هR مPك[ ، ما هو الكروه؟ إذا) هذا النوع الثان من الطهور، الطهور نفسه أنواع، النوعوPم]
ل[قPت]ه]الول: قال:  ن[هR يعن غي الكروه. والثان: قال: وPهRوP اPل[بPاق]ي عPلPى خ] رRوهv يعن من الاء الطهور وPم]  مPك[

ما معن هذا الكلم؟ معن هذا الكلم، نقول إن�كPمRتـPغPيQرo ب]غPي[ر] مRمPاز]ج o يعن ماء طهور مكروه مثل ماذا؟ 
الشياء الت تغي الاء لا أحوال، انتبهوا معي الن  وكل حال من هذه الحوال له اسم. إذا وضعنا 
nيmتnة مثل)، لا رائحة، أو غي اليتة، أي شيء له رائحة قوية، وضعناه بوار

مnا) بوار الاء، كال mس رmمnا) أو ج¿ ج¿
الاء، فتغي الاء ، تغيت رائحة الاء بذا السم الذي هو خارج الاء، بوار الاء، يعن ل يلصق الاء 
ول يلمس الاء. هذا التغي ماذا نسميه ؟ نقول هذا الاء تغي باذا؟ تغي بجاورة. هل السم التصق 
بالاء أو دخل ف الاء؟ ل ل يلتمس بالاء ول يتلط به ماورة، هذا التغي ل يؤثر ف الاء. انتقلوا، 
الرحلة الثانية، لو أخذنا هذا السم ووضعناه داخل الاء، فدخل ف الاء، هنا له احتمالن، إما أن 
يكون هذا السم ما يذوب ف الاء، يتزج بالاء، فنقول ف هذه الالة، إن هذا الاء تغي باذا؟ بجاور؟
ل... باذا ؟ بمازج. هذا المازج الذي يذوب ف الاء ويتزج به هل يسلبه الطهورية؟ الواب نعم يسلبه
الطهورية. بقيت الصورة الثالثة، ما هي؟ هذا السم وقع ف الاء لكنه ل يتزج، ل يذب ف الاء، وإنا 
ذع شجرة ف الاء، هل يذوب الذع ف الاء؟ ما يذوب  بقي مافظ على جرمه، مثل ما لو وضعنا ج¿
يبقى مافظ على جسمه، فهذا السم الذي ل يتزج بالاء، لو أن الاء تغي به، تغي طعم الاء بذا 
الرم، نقول أن الاء تغي بإيش؟ بجاور؟ ل، بمازج؟ ل، بغي مازج يعن بشيء دخل ف الاء لكن ل 
يذب فيه. إذا) التغيي إما أن يكون بجاور، وهذا ل يسلب الطهورية. وإما أن يكون بمازج وهذا يسلب

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

الطهورية، وإما أن يكون باذا؟ بغي مازج، فهذا ل يسلب الطهورية أو يسلب الطهورية؟ هذا فيه 
اللف. طبعا) أنا ل أذكر اللف الن بقصد اللف، إنا أذكره لغرض آخر.

رRوهv  هذه السألة فيها خلف، وهي غي المازج، وبسبب هذا اللف قال الصنف:  ن[هR مPك[  قال: وPم]

vوهRر ن[هR مPك[ ذع كPمRتـPغPيQرo ب]غPي[ر] مRمPاز]ج  وPم] الاء الذي تغي بشيء ل يتزج فيه، ومnث°nلÆنnا بقطعة الشب أو ج¿
شجرة أو كذا ل يذوب ف الاء، هذا الغي المازج إذا تغي الاء به فإن الاء طهور. لكن الصنف قال 
طهور مكروه، لاذا قال بالكراهة؟ لوجود اللف فيه، لن بعض أهل العلم يقول أن هذا الاء ليس من 
الطهور، وإنا هو من الطاهر، فخروجا) من اللف قالوا بالكراهة. فقط لنعرف ما هو دليل هذه 
السألة.

  إذا) عرفنا أن الاء الطهور ثلثة أقسام: القسم الول، الطهور غي الكروه، وهو الباقي على خلقته، 
حقيقة أو حكما). ومنه مكروه وهو التغي. النوع الثان أو القسم الثان من الطهور: هو الذي تغي بشيء
ل يتزج بالاء، والتغي بغي مازج، هذا مكروه. لاذا قيل بالكراهة ؟ خروجا) من خلف من يقول: إن هذا
التغي بغي مازج هو طاهر وليس بطهور. وعرفنا أن الشياء الت تغي ثلثة؛ إما ماورة أو مازجة أو غي 
مازجة.

  الثالث: قال مرم، ماء طهور مرم. ما هو هذا الاء الطهور الرم وما حكمه؟

,ابتدأ الصنف ببيان حكمه، قال:  PثPبPل[خPا Rز]يلRيPو , PثPدPل[حPا RعPر[فPيـ Pل vمZرPحRمPإذا) الاء الرم، الطهور الرم، و
هو من حيث حكمه طهور، فهو طهور، لكن حكمه مرم، فهل أستطيع أن أستعمله ف رفع الدث ؟ 
 ل يرفع الدث. وهل أستطيع أن أستعمله ف زوال البث، يعن ف غسل النجاسة؟ يقول نعم. قال:

PثPبPل[خPا Rز]يلRيPو , PثPدPل[حPا RعPر[فPيـ Pل vمZرPحRمPوب إذا) ما هو هذا الاء الطهور الرم؟ قال:. وRغ[صPل[مPا PوRهP؛ الاءو
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الغصوب. لو أن إنسانا) غصب ماء) من شخص وأخذه منه بالقوة، فتوضأ به. هل يرتفع حدثه؟ يقول 
الصنف: ل ما يرتفع حدثه.

   المر الثان: لو أخذ هذا الاء فغسل به ناسة على بدنه، فهل تزول النجاسة، أم ل تزول؟ يقول 
 والنصوص كثية وردت صلى ال عليه وسلمالصنف: نعم تزول. لكن لاذا هذا التفريق؟ قالوا: لن النب 

ف تري أخذ مال الغي، قال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" إذا) هذا الفعل حرام؛ وهو أن تأخذ 
مال الغي، سواء أكان ماء) أم غي ماء، هذا الفعل مرم، وإذا كان هذا مرم، فإن النهي يقتضي الفساد، 
فإذا كان منهي عن أخذ هذا الاء وعن استعمال هذا الاء ف الطهارة، فالنهي يقتضي الفساد، فإذا 
استعملته فكل استعمال تستعمله هو فاسد. لكن لاذا ل نقل هذا الكلم ف إزالة النجاسة؟ ما هو 
السبب؟ السبب هو أن إزالة النجاسة ترك وليست فعل، الوضوء فعل، عبادة، لكن إزالة النجاسة هي من
التوك، والتوك ل تتاج إل نية، فلذلك صحت. إذا) أزال به النجاسة، نعم قبلنا هذا مع التحري ومع 
الث، إل أن النجاسة تزول. والسبب أنا من باب التوك ول تتاج إل نية وليست عبادة، مثل الطهارة، 
مثل رفع الدث، رفع الدث عبادة يتاج إل نية، ول يصح بحرم، هذا هو الفرق. إذا) الاء الرم الطهور
ما هو؟ الصنف قال الغصوب. 

رR ب]ئ[ر] النZاقPة] م]ن[ ثPمRود  ث ذكر صورة أخرى للمحرم. قال:  ، يعن ديار ثود وهي ديار صال عليه وPغPيـ[
السلم، كان فيها آبار كثية، إحدى هذه البار بئر تسمى بئر الناقة الت كانت ترد عليه ناقة صال عليه 

 لا نزل ثود نى الصحابة رضي ال عنهم أن يستقوا من هذه البار إلصلى ال عليه وسلمالسلم. النب 
 عن آبار ثود واستثن صلى ال عليه وسلمبئر الناقة، لاذا؟ لنا منطقة نزل فيها العذاب، فلما نى النب 

بئر الناقة، أخذ بعض الفقهاء ومنهم الصنف وهو الذهب، أخذوا منه حكما) أن هذه البار الخرى 
النهي عنها هي مرمة فلو استعملت ف رفع الدث ل ترفع، وإن استعملت ف إزالة النجاسة أزالت طبعا)
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لكن مع التحري، إل بئر الناقة لنا مستثناة. انتهى الصنف من الاء الطهور وانتقل إل الاء الطاهر.

,، هذا اسه. وما حكمه؟ قال: اPلثZان]ي: طPاه]رv  قال:  PثPبPل[خPا Rز]يلRي PلPو , PثPدPل[حPا RعPر[فPيـ Pإذا) الاء الطاهرل 
يتلف عن الاء الطهور الرم، ذاك ل يرفع الدث، لكن يزيل البث. والطاهر ل يرفع الدث ول يزيل 

؛ يعن ل يزيل النجاسة. وPلP يRز]يلR اPل[خPبPثPالبث. قال: 

  ما هو هذا الاء؟ هذا الاء عرÉفه الصنف عليه رحة ال بأنواع، ذكر من هذا الاء نوعي فقط. قال: 
، وPهRوP اPل[مRتـPغPيـQرR ب]مRمPاز]جo طPاه]رهذه الصورة الول، وضع عندها رقم واحد. وPهRوP اPل[مRتـPغPيـQرR ب]مRمPاز]جo طPاه]ر 

ما معن متغي بمازج؟ يعن الاور؟ ل. يعن بشيء يدخل ف الاء فيذوب ف الاء، ويتزج بالاء. يقال له 
، قول الصنف بمازج، أخرج نوعي: أخرج  اPل[مRتـPغPيـQرR ب]مRمPاز]جo طPاه]رمازج ويقال له مالط أيضا). قال:

طPاه]ر الذي ل يتزج ولو دخل ف الاء. وأخرج الذي يكون ماورا) للماء، فل يدخل ف الاء أصل). قوله: 
بمازج طاهر. طاهر أخرج ماذا؟ أخرج النجس، فلو كان الذي غيÉ الاء. يعن الذي امتزج بالاء وغيه 
. wنس، فإن هذا الاء ل يقال له طاهر، وإنا يقال له نس

ن[هR  قال الصنف:  تـPع[مPلv ف]ي رPف[ع] حPدPث؛ يعن من الطاهر، وPم] يرv مRس[ ، ومنه؛ يعن من الطاهر. يسي، يPس]
ما هو اليسي؟ سيأت بعد قليل إن شاء ال أن الاء عند النابلة وعند كثي من أهل العلم ينقسم إل كثي 
وقليل. القليل هو اليسي ما دون القلتي. والكثي هو ما بلغ القلتي فزاد. إذا) ومنه يسي؛ يعن دون 

تـPع[مPلv ف]ي رPف[ع] حPدPث القلتي ما معن هذه الملة؟ القصود منها، بعن أن هذا الاء أ»خذ وغ»سلت به مRس[
العضاء. دعون أمثل لذا، أقول لو أن النسان توضأ من حدث، افهموا الكلم، توضأ وهو مدث ول 
يتوضأ لتجديد الوضوء، ووضع تت قدمه سطل من ماء، أو إناء واسعا) ، فغسل وجهه وتقاطر الاء من 
وجهه ف هذا الناء، ث غسل يديه وتقاطر الاء من يديه ف هذا الناء. ث جع هذا الاء، هذا الاء الذي

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

جعه خلصة ماذا؟ هذا الاء هو الذي جرى على العضو، جرى على أعضاء الوضوء، فهذا الاء يسمى 
ن[هRماء مستعمل. قال الصنف:  تـPع[مPلv ف]ي رPف[ع] حPدPث وPم] يرv مRس[ ، إذا) الاء اليسي الذي استعمل ف رفعيPس]

حدث يعتب ماء طاهرا) وليس بطهور؛ يعن ل يوز به رفع الدث ول يستعمل أيضا) ف إزالة البث. لكن
قوله يسي، فإذا كان الاء كثيا) هل يسلبه الطهورية؟ مثال ذلك، بركة من الاء مثل) ، فيها أكثر من قلتي،
فيها قلتي، أو ثلث أو أربع أو خس، فجاء إنسان وانغمس ف هذا الاء ونوى رفع النابة، ارتفع حدثه 
بذا الاء، فهل هذا الاء نعتبه طاهر أو طهور؟ الصنف يقول طهور. لاذا؟ لنه كثي وليس بيسي، لكن 
لو كان هذا الاء قلÉة ونصف مثل)، فجاء جنب وانغمس ف هذا الاء، ونوى رفع الدث ث خرج، فماذا 

ن[هRيصبح هذا الاء؟ طاهر وليس بطهور. قال الصنف:  تـPع[مPلv ف]ي رPف[ع] حPدPث وPم] يرv مRس[ . إذا) لاذا يPس]
حكمنا أن الاء الذي تغي بالمازج طاهر وليس بطهور؟ نقول: أن هذه السألة بالجاع، أن الاء  إذا 
خرج بالتغي الكثي، خرج عن اسه ل يسمى ماء أصل)، فخرج عن كونه ماء، أصبح شيئا) آخر، وال 
سبحانه وتعال إنا أمرنا بالطهارة بالاء، ول يأمرنا بشيء آخر، فالجاع منعقد على أن التغي تغيا) كثيا) 
بشيء طاهر ل يستعمل ف رفع الدث ول ف زوال البث.

  المر الثان، السألة الثانية، وهي اليسي الذي استعمل ف رفع الدث، ف طهارة واجبة أو ف رفع 
الدث، ما هو الدليل على أن الستعمل طاهر وليس بطهور؟ يستدلون لذلك بديث النهي: "أن النب 

نا ف الاء الدائم وهو ج»ن»ب". قالوا: لا نى النب صلى ال عليه وسلم صلى ال عليه  نى أن يغتسل أحد»
 الرجل عن الغتسال ف الاء الدائم وهو جنب. فهموا منه أن هذا الغتسال يؤثر ف الاء. ما هو وسلم

التأثي؟ يقولون: هذا التأثي معناه أن هذا الغتسال فيه سيسلبه الطهورية. إذا) أين سيذهب هذا الاء؟ 
سيخرج من كونه طهور إما إل الطاهر، أو إل النجس. لاذا ل نقول إنه نس؟ قالوا: لنه بالجاع أن 

صلى هذا الاء ليس بنجس، وجاءت نصوص كثية تدل على عدم ناسة هذا الاء، ومن ذلك أن النب 
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 توضأ فصب� من وضوءه على جابر، وكان مريض، وكان الصحابة رضي ال عنهم يأخذونال عليه وسلم
 ، وهذه خاصة بالرسول عليه الصلة والسلم ل يلتحق با غيه، صلى ال عليه وسلمفضل وضوء النب 

 فيمسحون به أجسامهم، فدل� هذا على أن الاء الستعمل ف صلى ال عليه وسلميأخذون أثر النب 
الطهارة ليس بنجس، وإل ما كان استعمله الصحابة، فلم يبقى إل خيار واحد، وهو أن هذا الاء طاهر 

 صلى ال عليه وسلموليس بطهور. قد يقال بأن هذا الديث ليس بنص، لحتمال أن يكون نى النب 
عن هذا الغتسال لعدم تقذير الاء فقط، وهذا قال به بعض أهل العلم، لكن النابلة أن هذا يسلبه 

 نص� على النابة، قال: "وهو جنب" فلو كانت السألة صلى ال عليه وسلمالطهورية ويقولون أن النب 
مسألة تقذير، لا كان وهو جنب، لقال "ل يغتسل أحدكم ف الاء الدائم" سواء أكان جنبا) أو غي جنبا)،
لحتمال أن غي النب سيغتسل للنظافة، وإذا كان للنظافة، فمعناه أنه متسخ، فاغتسال التسخ ف الاء 
قد يكون أشد قذارة من هذا النب. الشاهد هذا هو الذي فهموه وهذا هو دليلهم، وال أعلم.

الRهR مRط[لPق�ا  ننتقل إل الثالث: قال الصنف عليه رحة ال:  Pت]ع[م رRمR ا]س[ سv يPح[ : نPج] Rال]ثZلثPبدأ ببيان اسه. ماا 
الRهR مRط[لPق�اهو النوع الثالث؟ الاء النجس. وما حكمه؟ قال:  Pت]ع[م رRمR ا]س[ ؛ يعن ل يوز أن يستعمل، ل يPح[

ف رفع حدث، ول ف زوال خبث، ول ف شرب، ول ف ملمسة، ول شيء.

لQ تPط[ه]ير   ما هو هذا الاء النجس؟ قال:  هذه الصورة الول رقم "وPهRوP مPا تـPغPيـZرP ب]نPجPاسPةo ف]ي غPي[ر] مPح]
1 ."oةPاسPجPب]ن PرZيـPغPا تـPما معناها؟ يعن اختلف لونه أو طعمه أو ريه بشيء نس. لكن إذا تغي بشيء م ،

طاهر؟ فل يكون نسا) بل يكون طاهرا). 

لQ تPط[ه]ير  قوله:  ، ماذا يعن با؟ مل التطهي، لنفرض مثل) العضو. فإذا كان النسان يريد ف]ي غPي[ر] مPح]
أن يغسل ناسة على يده، مثل)، فإذا جاء الاء والنجاسة على اليد، فإذا وقع الاء على اليد وتغي هذا 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

الاء ف اليد. فهل نقول إن الاء تنجس أو ل؟ يقولون: ل يكم على هذا الاء إل إذا انفصل عن مل 
التطهي. ول نكم عليه ما دام أنه ف مكان التطهي. لاذا؟ لنه لو حكمنا عليه ف مل التطهي، معناه 
أنه لن توجد ناسة ف الدنيا كلها يكن أن تطهر، لنه كلما وقع ماء على اليد الت فيها النجاسة، 
حكمنا بنجاسة الاء، ولو أتينا باء آخر ووقع على العضو، حكمنا كذلك بنجاسة الاء، فمت تطهر اليد
هذه؟ ل تطهر إذا) حكم الاء إنا يأخذه بعد انفصاله عن مل التطهي، أما وهو ف مل التطهي فما له 

لQ تPط[ه]يرحكم، حت ينفصل. قال:  ، هذه الصورة الول للنجس.وPهRوP مPا تـPغPيـZرP ب]نPجPاسPةo ف]ي غPي[ر] مPح]

قPاهPا ف]ي غPي[ر]ه]  الصورة الثانية للنجس: قال:  Pو[ لP؛ يعن ف غي مل التطهي. أvير . ما الفرق بي وPهRوP يPس]
االول والثانية؟ الثانية:  PاهPق Pو[ لP؛ يعن لقى الاء النجاسة ف غي مل التطهي وكان الاء» يسيا). إذا) ما أ

الفرق بي الصورتي؟ ف الصورة الول قلنا الاء إذا تغي بالنجاسة، فنقول: هذا الاء نس بالجاع. هل 
يشتط ف الاء أن يكون يسيا) أو كثيا)؟ ل، إذا تغي الاء بالنجاسة فهو نس، سواء أكان الاء كثي أو 
كان الاء قليل. التغي يسلبه الطهورية ويوله إل النجاسة. وإذا ل يتغي الاء؟ إذا وقعت النجاسة ف الاء 
ول تغيه. هل يصبح هذا الاء نس أم يبقى على الطهورية؟ هنا التفصيل، مرد اللقاة بدون تغي، هذا 
الذي فيه تفصيل، فيقولون الاء القليل؛ الذي هو دون القلتي ينجس بجرد اللقاة، والكثي ل ينجس 
باللقاة وإنا ينجس بالتغيي.

، ما الفرق بينهما؟ التغي ل يكون إل بعد ملقاة، إذا)  Éإذا) السألة كالتال، عندنا ملقاة وعندنا تغي  
اللقاة أن تقع النجاسة ف الاء. هذه نسميها ملقاة. إذا وقعت ف الاء فحصلت اللقاة ول يصل 
التغي، هنا ماذا نصف الاء؟ نقول هذا الاء لقى ناسة، فإن لقت النجاسة» الاء وتغي، فماذا نسميه؟! 
إذا) نفهم من هذا ونقول إذا تغي الاء بالنجاسة، يعن بعد ملقاة، فإذا) الاء إذا وقعت فيه النجاسة فقط 
ول يصل تغيي، يكون مرد ملقاة. وقد يصل التغيي فيصي ملقاة وتغيي. ما الذي يؤثر ف الاء؟ التغيي
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يؤثر ف الاء مطلقا) سواء كثيا) أو قليل)، واللقاة؟ فمجرد سقوط النجاسة ف الاء، هل تؤثر فيه؟ نقول 
نعم إن كان الاء قليل)، وإذا كان الاء كثي، قلتي فأكثر، ل يؤثر فيه. وما الدليل على هذا؟ الدليل على 
هذا حديث القلتي: "إذا بلغ الاء قلتي ل ينجسه شيء أو ل يمل البث" ، يفهم منه أنه إذا كان دون
القلتي ينجس باللقاة وينجس بجرد وقوع النجاسة. هذا دليل من أدلتهم، ولم أدلة أخرى، يستدلون 
بديث ولوغ الكلب، "إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم فليقه"، ما قال ينتظر وينظر هل تغي أو ما تغي، 
قال: "فليقه" "إذا ولغ ف الناء فليقه" دل� هذا على أن النجاسة أثرت ف الاء القليل ولو ل تغيه. فهمنا
السألة؟ إذا) يا إخوان، خلصة الباب هذا، خلصة السألة الخية هذه ما هي؟ إذا وقعت النجاسة ف 
الاء فإنه تنتج عندنا أربعة صور. ما هي؟ إما أن يكون الاء كثي متغي، كثي غي متغي، قليل متغي، قليل
غي متغي. واضح هذا التقسيم؟ لنه إما كثي أو قليل، ث كل قسم متغي أو غي متغي. نر عليها بسرعة:
الصورة الول: كثي متغي. ما حكمه؟ نس بالجاع. الصورة الثانية: كثي غي متغي. ما حكمه؟ طهور 
بالجاع. الصورة الثالثة: قليل متغي. ما حكمه؟ هذا نس بالجاع. الصورة الرابعة: قليل غي متغي. ما 
حكمه؟ هذا الذي فيه اللف، والذهب أنه أيضا) نس، لديث القلتي.

والعن أن الاء الاري حكمه وPال[جPار]ي كPالرZاك]د   ث انتقل الصنف عليه رحة ال إل الاء الاري، قال: 
كحكم الراكد، هو كالراكد ف الكم، ما هو الكم ؟ الكم من حيث كونه قليل أو كثي، فإن كان 
هذا الاري قليل ووقعت فيه النجاسة، فإنه ينجس، ينجس بجرد وقوع النجاسة، فإن تغي فمن باب 
أول، وإن كان هذا الاري ف مموعه كثي، هذا الاء الاري كثي ف مموعه، ننظر لكل الاء، جيع هذا 
الاء الذي يري، إذا نظرنا ف مموعه أنه كثي؛ يعن بلغ القلتي، فنقول هل هذا الاء ينجس بوقوع 
النجاسة أو بالتغي بالنجاسة ؟ الواب بالتغي بالنجاسة، إذا كان الاء الاري بلغ القلتي وزاد على ذلك 
ووقعت فيه النجاسة ول تغيه، فهذا الاء ما حكمه؟ طهور، وإن غيته فحكمه نس. أرجو أن تضبطوا 
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هذا الباب.

ث]يرR قـRلZتPان]  قال الصنف:  Pال[كPبدأ يبي مقدار القليل والكثي، قال : و ، oر]ط[ل RةPائ , وPهRمPا م] ث]يرR قـRلZتPان] Pال[كPو
يرR مPا دRونـPهRمPا , وPال[يPس] Qق]ي عPةR أPر[طPالo وPسRب[عR ر]ط[لo ب]الدQمPش[ بـ[ PسP؛ ما دون القلتي، نقيس القلتي اليوم بقاييسو

اليوم، يقولون هي ذراع وربع طول) ف ذراع وربع عرضا) ف ذراع وربع ارتفاعا)، والذراع والربع مقداره بالسنت
 لت تقريبا).300سم، وباللت أيضا) التحديد هذا تقريب، قرابة 67تقريبا) 

ن]يPة] طPهPارPةR اPل[

ن]يPة]  انتقل الصنف إل طهارة النية، قال:   والنية جع إناء، والقصود به الوعاء الذي يوضع فيه الاء،اPل[
لنه ظرف للماء الذي يتطهر به. قال الصنف، يبي الن ما حكم النية الت تستعمل ف الطهارة، قال: 

RهRال Pت]ع[م  إذا) نشتط ف الطهارة ف النية الت تستعمل ف الطهارة، كم كRل{ إ]نPاءo طPاه]رo يـRبPاحR ا]تQخPاذRهR وPاس[
شرط؟ سنشتط شروطا) معينة: المر الول: أن يكون هذا الناء طاهر، ل يكون نسا. المر الثان: أن 
يكون مباحا)، فل يكون مغصوبا. المر الثالث: أن يكون هذا الناء ليس ذهبا) ول فضة ول مضببا 
بذهب وفضة، ليس ذهبا) خالصا) ول فضة خالصة ول إناء فيه شيء من الذهب أو فيه شيء من الفضة،
يعن خالص من الذهب ومن الفضة. وتستثن من هذا صورة. سنأت عليها إن شاء ال.

الRهR   قال:  Pت]ع[م ما الفرق بي التاذ والستعمال؟ التاذ؛ يعن القتناء، كRل{ إ]نPاءo طPاه]رo يـRبPاحR ا]تQخPاذRهR وPاس[
أن يعله عنده ف البيت، يلكه. هذا هو التاذ. والستعمال، يعن أن يستعمله ف طهارة أو يستعمله 

 أن كRل{ إ]نPاءo طPاه]رo يـRبPاحR ا]تQخPاذRهRف أكل أو شرب أو نو ذلك. الن الكلم عن الطهارة فقط، قال: 
ب�ايقتنيه النسان.  PهPذ PونRكPن[ يPأ Zإ]ل RهRال Pت]ع[م  فل يوز أPو[ ف]ضZة� فل يوز استعماله، ول يوز اتاذه، وPاس[

كذلك اقتناؤه ول يوز استعماله، لديث حذيفة: "ل تشربوا ف آنية الذهب والفضة ول تأكلوا ف 
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إ]لZ صحافها، فإنا لم ف الدنيا ولكم ف الخرة" والديث الخر: "إنا يرجر ف بطنه نار جهنم". قال: 
ب�ا, أPو[ ف]ضZة� أPو[ مRضPبZب�ا ب]أPحPد]ه]مPا PهPذ PونRكPن[ يPمضببا بأحدها، مضبب يعن فيه ضبه، ما هي الضبة؟ أ 

الضبة يعن فيه جزء من ذهب أو فيه جزء من فضة، الضبة تستعمل عادة أو قديا) تستعمل ف لام، 
 أPو[ مRضPبZب�ا كاللحام ؛ سد كسر ف الناء مثل)، فيسدونه ويلحمونه بذا الذهب أو الفضة. يقول:

، إذا) لو كان الناء ليس من ذهب ول من فضة لكن فيه شيء من ذهب أو شيء من فضة ، ب]أPحPد]ه]مPا
قال الصنف ل يوز. لكن لاذا ل يوز؟ النهي جاء عن الذهب وعن الفضة، فالضبب لاذا جاء النهي 

 عن آنية الذهب والفضة ل يعن أن صلى ال عليه وسلمعنه؟ قالوا: لنه يشمله النهي، لا نى النب 
النهي مقتصر على الذهب الالص والفضة الالصة، بل معناه النهي عن كل شيء، يعن الذهب والفضة
الالصة وغي الالصة، لنه إذا نى عن الشرب ف آنية الذهب، فمعناه أن النهي أيضا) عن الشرب ف 
آنية فيها ذهب، لن النص يتناوله ويشمله.

يرPةv م]ن[ ف]ضZةo ل]حPاجPة  قال الصنف :  ؛ إذا) عندنا صورة مستثناة، وباختصار آنية لPك]ن[ تـRبPاحR ضPبZةv يPس]
الذهب ، آنية الفضة، الضبب بالذهب، هذه الصور الثلثة الصور، هل يوز فيها النسان أن يستعمل 
الناء بذه الصورة؟ ل، وهل يوز أن يقتن إناء) بذه الصورة؟ لاذا؟ لنه مرم، واقتناؤه قد يكون وسيلة 
لستعماله فبذلك ل يوز. قالوا: ما حرم استعماله، حرم اتاذه. وهذه مسألة شرحناها قديا)، ما حرم 
استعماله، حرم اتاذه، فهل يوز للرجل أن يتخذ عنده ف البيت خاتا) من ذهب، أم ل يوز؟ ولاذا ل 
يوز؟ الواب يوز، لنه هذا الات من الذهب، هل يوز استعماله أم ل؟ يوز للنساء، إذا) خات الذهب
هذا له وجه استعمال مباح فيجوز اتاذه. لكن الكلم عن النية الت ليس لا وجه استعمال مباح، فهذه
ل تتخذ لن ليس لا وجه استعمال مباح، وإل لرم على أصحاب الذهب، فدكاكي الذهب كلها ل 
يوز لم أن يبيعوا شيئا) أو يبقوه ف دكاكينهم . إذا) ما حرم استعماله يرم اتاذه، ف حالة ل يكون له 
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وجه استعمال مباحا)، أما إذا كان له وجه استعمال مباح، فإنه يوز.

يرPةv م]ن[ ف]ضZةo ل]حPاجPة  الصور الستثناه: قال:  ، هذه أربع شروط، إذا) الستثن ما لPك]ن[ تـRبPاحR ضPبZةv يPس]
". ما معن الضبة؟ قلنا الناء انكسر، مثل)، 1توفرت فيه شروط أربعة، ما هي؟  تباح الضبة هذا "

فاحتاج إل أن يلحم فاستعملت الفضة ف هذا اللحام، هذه ضبة. وماذا غي الضبة؟ ما يقابل الضبة 
الزينة، إذا وضع الذهب أو وضعت الفضة للزينة، فهذه ليست لاجة، أو ليست ضبة، هذه زينة، تطعيم 
مثل). إذا) تباح ضبة، هذا الشرط الول. الشرط الثان، تكون يسية، ل يكون هذه الضبة تأخذ ربع الناء

، ما معن لاجة؟ يعن ليست للزينة، وإنا هي ل]حPاجPةمثل). من فضة، ل تكون الضبة من ذهب. قال: 
لسبب للحتياج إليه، كما ذكرنا أنه كسر ويتاج أن نلحم هذا الناء. إذا) آنية الذهب والفضة وما فيه 
ذهب وفضة ما يوز، ويستثن من ذلك صورة واحدة، ما هي؟ الضبة اليسية من فضة لاجة. بذه 
الربعة شروط يوز. فإذا وجدت إناء) فيه شيء من فضة بذه الشروط الربعة، فإن هذا يوز. يستدلون 

 انكسر فاتذ مكان الشعب سلسلة من فضة. صلى ال عليه وسلملذلك بديث أنس: أن قدح النب 
.صلى ال عليه وسلمهذا ورد عن النب 

، آنية الكفار وثياب الكفار ما وPمPا لPم[ تـRع[لPم[ نPجPاسPتRهR م]ن[ آن]يPة] كRفZارo, وPث]يPابـRهRم[ طPاه]رPةv  قال الصنف: 
حكمها؟ الواب باختصار، نقول حكمها كحكم آنية السلمي، ما حكم آنية السلمي؟ الصل فيها 
الطهارة، وكل إناء، سواء كان لسلم أو لكافر، هو ل يلوا من ثلثة حالت؛ إما أن نتيقن الطهارة. 
فماذا يصبح حكم هذه النية؟ والثياب طاهرة. أو نتيقن النجاسة، نرى النجاسة بعيننا، فإذا) هي ما 
حكمها؟ نسة. وما ل نعلم طهارته من ناسته، نلحقه باذا؟ بالصل. ما هو الصل؟ الطهارة ول 

، وهذاوPمPا لPم[ تـRع[لPم[ نPجPاسPتRهR م]ن[ آن]يPة] كRفZارo, وPث]يPابـRهRم[ طPاه]رPةvالنجاسة؟ الطهارة. وهذا معن قول الصنف: 
 أكل وشرب وتوضأ من آنية الكفار، وما سألم، وما غسلها قبلصلى ال عليه وسلمله أدلة كثية، النب 
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ذلك. يشكل على هذا حديث أب ثعلبة الوشن، لا قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفأنكل ف آنيتهم،
قال: "ل تأكلوا فيها إل أل تدوا غيها" قال: "فاغسلوها وكلوا فيها" قالوا: هذا ممول على ما علمت 
ناسته أو على من علم استباحته للنجاسة واستعماله النجاسة، فهذا ممول على هذه الالة.

ل[دR   انتقل الصنف رحه ال إل مسألة جلود اليتة، وهل تطهر بالدباغ أم ل تطهر. قال:  وPلP يPط[هRرR ج]
ل يطهر، مع أن هذا ف نصوص كثية، وردت أحاديث كثية ف طهارة جلود اليتة بالدباغ، مPيQتPةo ب]د]بPاغ 

دباغ جلود اليتة طهور أو نو ذلك، قالوا: كل هذه الحاديث منسوخة. منسوخة باذا؟ منسوخة بديث
 "أل تنتفعوا من اليتة بإيهاب ول عصب".صلى ال عليه وسلمعبد ال بن عكيم: أتانا كتاب رسول ال 

وقالوا: هذا الديث كان قبل وفاة النب صلى ال عليه وسلم بأشهر، فقالوا إذا) هذا الديث ناسخ لا 
سبق. لكن جهور أهل العلم على خلف هذا، وجهور أهل العلم يعتبون أن حديث عبد ال بن عكيم
فيه ضعف، يضعفونه، المام أحد يقول به ول يرى ضعفه ويرى أن هذا الديث ناسخ لكل حديث 
سبق.

ا  قال الصنف:  Pائ]هPز ه R؛ يعن اليتة. وPكRل{ أPج[ Pو سPةv إ]لZ شPع[ر�ا وPنPح[ إل الشعر والنحو. هذه مسألة مهمة. نPج]
إذا ماتت اليتة، القصود باليتة ماذا يا إخوان؟ اليتة القصود با ما مات من حيوان حتف أنفه ول يذكى،
أو ذكي ول تنفع فيه الذكاة، هذا يعتب مات حتف أنفه، إذا) اليتة من الشاة مثل) كيف تكون؟ غي 
الذكاة. لو ذكيت الشاة ما نقول ميتة، هذه طاهرة تؤكل، لكن إذا ماتت الشاة حتف أنفها، هذه نسة.

سPةv لكن ما الذي ينجس منها؟ هذه السألة مهمة. قال:  زPائ]هPا نPج] كل أجزاءها نسة يعن ما ف وPكRل{ أPج[
وPهاستثناء،  ، ما معن نو الشعر، اكتب عنده، أي الصوف والوبر والريش. إذا) أربعة أشياء:إ]لZ شPع[ر�ا وPنPح[

الشعر، نص عليه الصنف، والصوف والوبر والريش، هذه الشياء الربعة يقول هي من اليتة، ما 
حكمها؟ هي ف القيقة ما نقول طاهرة أو نسة، بل نقول حكمها حكم هذا اليوان ف حياته، فإذا 
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كانت هذه شاة مثل)، فالشعر على الشاة بعد موتا طاهر، لن الشاة ف الياة طاهرة. لكن لو كان هذا
الشعر من كلب، الذي مات كلب، فشعره نس؛ لنه هو ف الياة نس. هل فهمنا القاعدة الن؟ 
القاعدة أن هذه الربع الشياء، ما هي هذه الربع؟ الشعر والوبر والصوف والريش، هذه الربع الشياء 
حكمها من اليتة حكم حياتا، فإن كانت هذه اليتة ف حياتا طاهرة فإن هذه الربع الشياء بعد موتا 
أيضا) طاهرة، وإن كانت هذه الشياء ف الياة نسة؛ كالكلب والنزير، وغي الكلب والنزير، فإذا) هي 
بعد الوت أيضا) هي نسة. فهمنا القاعدة؟ ما دليل هذه القاعدة ؟ يستدلون بقول ال تعال: ﴿ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا) ومتاعا) إل حي﴾ قالوا: ال أباح النتفاع بذه الشياء الثلثة، وهي 
الصوف والوبر والشعر، أباح النتفاع با مطلقا)، وما قال بشرط الذكاة وغي الذكاة، بل أباح النتفاع با 
مطلقا) فعلمنا أنا ل تتبع اليتة ف النجاسة، لكن ال سبحانه وتعال ل يذكر الريش، فمن أين أتوا 
بالريش؟ قالوا: نص على هذه الثلثة والريش مقيس عليه لنه ف معن الشعر والوبر والصوف.

ي[تPت]ه]   قال الصنف:  PمPي� كPم]ن[ ح Rل فPص] النفصل من اليوان الي حكمه حكم ميتة هذا اليوان، وPال[مRنـ[
فإذا قطعنا من المل سنامه، ما حكم هذا السنام؟ نقول حكم هذا السنام حكم ميتة المل، ميتة 
المل نسة، إذا) هذا السنام نس. قطعنا من الشاة وهي حية رجلها، ما ذكيناها، بل قطعنا رجلها فقط،
هذه الرجل حكم الشاة وهي ميتة، ما حكم ميتة الشاة؟ نسة. قطعنا من السمكة ذيلها وهي حية. ما 
حكم هذا الذيل؟ حكم السمكة وهي ميتة. ما حكم ميتة السمك؟ طاهر. إذا) هذا الذيل طاهر. فهمتم
السألة. قطعنا من الرادة، ما حكم ميتة الراد؟ طاهرة. قطعنا من الدمي إصبعه، بالطأ يعن وبدون 
قصد، أو قصاصا). ما حكم هذا الصبع؟ طاهر. لاذا طاهر؟ لن النسان إذا مات هو طاهر.

 RارPم ت]ج[ س[ ت]ن[جPاءR وPال] س[   اPل]
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  انتقل الصنف عليه رحة ال إل الستنجاء والستجمار، والستنجاء : هو إزالة الارج من السبيل 
النجس، لذلك النجاسة الارجة من السبيل باء أو بجر. باء نسميه استنجاء. بجر ، نقول هو 
استجمار. بغي الجر وما يشبه الجر، كذلك يقال له استجمار.

بv م]ن[ كRلQ خPار]جo إ]لZ اPلرQيحP   قال الصنف:  ت]ن[جPاءR وPاج] س[ رP اPل[مRلPوZث "، 2"وPالطZاه]رP  "،1"اPل] ". 3"وPغPيـ[
إذا) الستنجاء يب لي شيء؟ للنجاسة الت ترج وتلوث الل، هنا يب الستنجاء. أما فيما سوى 
ذلك فل يب الستنجاء. ما هو الذي سوى ذلك؟ سوى ذلك الريح، فإذا خرجت الريح فإنه ل يب 
الستنجاء. لاذا؟ لنه الريح طاهرة أصل)، ول تلوث، هذا واحد. 

؛ إذا خرج شيء طاهر، كأن ترج مثل) حصاة من النسان جافة وليس عليها أثر وPالطZاه]رP  الثان: قال: 
ناسة، هل يب الستنجاء؟ ل ما يب الستنجاء. لنه ل توجد ناسة حت ينظف منها وحت يزيلها.

رP اPل[مRلPوZث  الثالث: قال:  ؛ لو خرجت النجاسة من النسان لكن ل تلوثه، كما لو خرجت النجاسةوPغPيـ[
من النسان جافة، فالكان ل يصبه شيء من النجاسة، فهل يب الستنجاء؟ ل ما يب، لاذا؟ لنه ل
توجد ناسة يب إزالتها.

ءo  قال الصنف:  PلPخ [ولRخRد Pد]ع]ن ZنRسP؛ الن يذكر مستحبات وآداب اللء. قال: و  [ولRخRد Pد]ع]ن ZنRسPو
بPائ]ث] Pال[خPو [ثRبRخ]لPم]ن[ ا Pب]ك RوذRعPي أQإ]ن ZمRهZللPه]، اZللPم] ا : "ب]س[ Rو[لPقـ :oء PلPصلى ، وهذا كله ورد عن النب "خ

. هذا الدب الول أو السنة الول.ال عليه وسلم

ن[هR  الثانية: قال:  PذPى ؛ يعن من اللء، وPبـPع[دP خRرRوج o م] دR ل]لZه] اPلZذ]ي أPذ[هPبP عPنQي اPل[ ، اPل[حPم[ PكPانPر "غRف[
 كلها ورد ف أربعة أحاديث. قال: صلى ال عليه وسلموهذا الثان، وهذا أيضا) ورد عن النب وPعPافPان]ي" 
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oء PلPخ [ولRخRد Pد]ن[ع ZنRسP؛ يعن عند إرادة الدخول. و Rه]ن ؛ يعن بعد الروج.وPبـPع[دP خRرRوج o م]

؛ هذا الدب والستحب رقم كم؟ الثالث. وPتـPغ[ط]يPةR رPأ[سo   قال: 

؛ إذا) الثالث: وPتـPغ[ط]يPةR رPأ[سo وPان[ت]عPالv  الول: دعاء الدخول، والثان: بعد خروجه منه، والثالث: قال: 
تغطية الرأس. والرابع: النتعال. ما هو النتعال؟ يعن أن يلبس نعل) ف قدمه. ما هو دليل هذه السألة؟ 
يستدلون لذلك بديث: كان إذا دخل الرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف. وهذا الديث فيه 
ضعف. وعللوا بتعليلتÔ أخرى غي الديث، يعن يستدل لذه السألة بدليل وبتعليل. أما الدليل سعناه،
وأما التعليل، يعللون لذلك يقولوا: إن تغطية الرأس ف هذا الوضع أست، لن النسان ف موضع ل يب 
أن يراه أحد. وأما لبس النعل أو الذاء ف هذا الوضع لكي ل يصيبه شيء من النجاسة، أو شيء من 
الذى.

رPى دRخRول�  قال:  ل]ه] اPل[يRس[  كان يعجبه صلى ال عليه وسلم لنا من غي باب التكري، والنب وPتـPق[د]يمR ر]ج[
التيمن ف تنعله وف ترجله وف طهوره وف شأنه كله، هذا ما كان من باب الكرام، أما ما كان من باب 

هPا جRلRوس�اعدم التكري فإنه يستحب تقدي اليسرى، كاللع وكدخول اللء. قال:   يعن وPاع[ت]مPادRهR عPلPيـ[
اعتماده على اليسرى جالسا)، ويستدلون لذا بديث سراقة بن مالك رضي ال عنه على ما فيه من 
ضعف.

ا  قال:  نPى خRرRوج� دo وPنـPع[لo ؛ يعن ويسن تقدي الرجل اليمن إذا خرج من اللء، وPال[يRم[ عPك[سR مPس[ج]
و]ه]مPا  دخول السجد يكون بأي رجل؟ باليمن. والرج من السجد يكون بأي رجل؟ باليسرى. وPنPح[

وكذلك إذا لبس النعل يلبسه باليمن، وإذا خلع يلع باليسرى.
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ف]ي فPضPاءo  قال:  v ع[دRبـPيعن يسن أن يبتعد ف الفضاء لنه جاءت أحاديث بالمر بالست، "من أتى و 
الغائط فليستت" ولنه أست، ما يتاج أن يأت بذلك حديث.

لo  قال:  ل]بـPو[ o و  من الستحبات أن يبحث عن مكان رخو هش للبول إذا بال، حت ل وPطPلPبR مPكPانo رPخ[
 أمر بذلك.صلى ال عليه وسلميرتد إليه بوله. والنب 

ل]ه]   قال:  رPى إ]ذPا ا]نـ[قPطPعP اPل[بـPو[لR م]ن[ أPص[ ر] ب]ال[يPد] اPل[يRس[ حR اPلذQك[ ه] ؛ يعن من أصل ذكره، وPمPس[ ؛ يعنإ]لPى رPأ[س]
ث�اإل رأس الذكر،  PلPث RهRر ث�ا, وPنـPتـ[ PلPالنت ما هو؟ النت يعن الذب، أن يذبه، يدفعه، يضغط على نفسه ث .

ويدفع هذا البول، يسمى النت، أن يفعل ذلك ثلثا). لكن هذا المر لاذا يستحبونه؟ يستحبونه لسبب. 
قالوا: لن هذا أبلغ ف النظافة، أبلغ ف إخراج ما تبقى من بول ف العضو، لكن هذا الكلم فيه نزاع. فيه
إشكال، ما هو؟ لن بعض أهل العلم يقول: إن هذا الفعل يؤثر على النسان من حيث الضرر، من 
حيث البدن، يعن يؤثر على بدنه، يسبب له السلس أو يؤذيه وكذا، فإذا كان هذا المر، يعن استحسانا)
من الفقهاء، وما ورد فيه من حديث، ل ليست صحيحة. فاستحسنوا ذلك، قالوا هذا أنظف وأنقى أن 
يرج النسان ما فيه من بول. فنقول هذا الستحسان ل بأس به، بشرط أن ل يكون سبب للضرر، فإن 
كان ثبت ضرره ، فإذا) ل يستحسن ذلك، لن هذه السنة ل تقاوم، أو ل نقول بسنة على سبيل تصيل
مفسدة أعظم، فالسألة مردها إل الطب، فإذا أثبت الطب أن هذا فعل) يورث السلس، ويسبب سلس 
البول، وقد قال بذا بعض أهل العلم، فإنه ل يستحب، يعن هذا الفعل.

ءo ب]مPا ف]يه] ذPكPرR اPللZه] تـPعPالPى   قال الصنف رحه ال:  PلPخ RولRخRد Pر]هRكPولو قال يرم لكان ذلك أقرب، و
 كان إذا دخل اللء ينزع خاته. صلى ال عليه وسلميستدلون لذا، قالوا النب 
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مv ف]يه] ب]لP حPاجPةo  قال:  PلPكPالن رقموا هذه الكروهات. الكروه الول: أن يدخل بشيء فيه ذكر ال. و 
 ل يرد على الرجل لا سلم صلى ال عليه وسلمالثان: أن يتكلم ف اللء بل حاجة، للنهي عنه. والنب 

عليه، ل يرد عليه وهو ف حال البول، كان يبول. فجاء رجل وسلم عليه فلم يرد عليه حت فرغ، ولنه ورد
ف ذلك حديث: "إن ال يقت على ذلك" ف مسألة الرجلن يتغوطان ويتحدثان، فال يكره ذلك 
ويبغضه.

Pر[ض]  الكروه الثالث: قال:  ، يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الرض، وPرPف[عR ثـPو[بo قـPب[لP دRنـRو� م]نP اPل[
لنه إذا رفع ثوبه، فإن هذا فيه كشف للعورة.

و]ه]  قال:  وPنPح[ o ق�Pي ش[ف vل]وPبـPلنه قد يكون ف هذا الشق شيء من الوام والدواب فتؤذيه. و  oر[جPس{ فـPمPو
oةPاجPح Pب]ل oم]ينPهذا من الكروهات وجاء ف الديث النهي عن ذلك.ب]ي 

بPالR اPلنـZيـQرPي[ن  قال:  ت]ق[ ؛ يقصد بذا الشمس والقمر. لاذا يكره استقبال الشمس والقمر؟ قالوا: تعظيما)وPاس[
لما. لكن هذه الكراهة معارضة بديث: "شرقوا أو غربوا". "ل تستقبلوا القبلة بغائط ول بول، ولكن 
شرقوا أو غربوا" فإذا شرقوا أو غربوا معناه سيستقبل الشمس أو القمر، وهذا دليل على ضعف هذه 
السألة، وهي مسألة استقبال النيين وكراهة ذلك، والظاهر عدم كراهة استقبال النيين لديث أب أيوب.

  وقفنا عند باب الستنجاء والستجمار، وعرجنا على مسألة ما يستحب من سنن، وذكر الصنف 
م] اPللZه]، عددا) من الستحبات بلغت عشرة مستحبات، منها قوله:  ءo: قـPو[لR : "ب]س[ PلPخ [ولRخRد Pد]ع]ن ZنRسPو

" دR  هذا الول. والثان: اPللZهRمZ إ]نQي أPعRوذR ب]كP م]ن[ اPل[خRبRث] وPال[خPبPائ]ث] ، اPل[حPم[ PكPانPر ن[هR: "غRف[ م] o وجRرRخ Pع[دPبـPو
PذPى وPعPافPان]ي" وPتـPق[د]يمR ، والامس: وPان[ت]عPالv، والرابع: وPتـPغ[ط]يPةR رPأ[سo، والثالث: ل]لZه] اPلZذ]ي أPذ[هPبP عPنQي اPل[

هPا جRلRوس�ا , وPاع[ت]مPادRهR عPلPيـ[ رPى دRخRول� ل]ه] اPل[يRس[  وهذا السادس. وقلنا ف مسألة تغطية الرأس والنتعال ر]ج[
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إن فيها حديث ل يثبت ول يصح، ولكن فيها تعليل آخر، مسألة تغطية الرأس، يعللون له بأن تغطية 
الرأس أست. وأما النتعال بلبس النعل أبعد عن ملبسة النجاسة أو الوقوع ف النجاسة أو وطئ 

هPا جRلRوس�االنجاسة.  , وPاع[ت]مPادRهR عPلPيـ[ رPى دRخRول� ل]ه] اPل[يRس[  ، تقدي اليسرى دخول)، لن النب وPتـPق[د]يمR ر]ج[
 كان يب التيمن فيما كان من باب التكري، أما ما كان على خلف ذلك فإنه صلى ال عليه وسلم
ا يقدم اليسرى. قال:  Pه  وهذا هو السادس، واستدلوا جRلRوس�ايعن اعتماده على اليسرى وPاع[ت]مPادRهR عPلPيـ[

نPى خRرRوج�ا, لذلك بديث سراقة.  ايعن تقدي اليمن خروجا)، وPال[يRم[ Pو]ه]م دo وPنـPع[لo وPنPح[ ، عPك[سR مPس[ج]
وقلنا إن السجد تقدم اليمن ف دخول السجد واليسرى عند الروج منه، وكذلك عند اللبس، يلبس 

 كان يعجبه التيمن ف تنعله وف صلى ال عليه وسلمباليمن ويلع باليسرى، كل ذلك دليله أن النب 
اترجله وطهوره وشأنه كله.  نPى خRرRوج� ف]ي فPضPاءo وهذا السابع. وPال[يRم[ v ع[دRبـPلنه أست، وهذا الثامن، بعدهو 

ف فضاء إذا راح وخرج لقضاء الاجة فيبتعد عن الناس، عن العي حت ل يراه الناس، وهل هذا 
واجب أو مستحب؟ نقول: أما كشف العورة أمام الناس فهذا حرام، والست هنا يكون واجبا)، لكن 
القصود هنا أن النسان عورته ل ت»رى، لكن يرى أن هناك شخص يقضي حاجته، هذا هو الذي يقول 

لoالفضل أو مستحب أن ل يراه الناس وأن يستت. ل]بـPو[ o و وPطPلPبR مPكPانo وهذا التاسع،  وPطPلPبR مPكPانo رPخ[
o و رPى إ]ذPا ا]نـ[قPطPعP اPل[بـPو[لR يعن هش ليس صلبا) لئل يرتد عليه البول. والعاشر رPخ[ ر] ب]ال[يPد] اPل[يRس[ حR اPلذQك[ وPمPس[

ث�ا يعن من أصل الذكر م]ن[ أPص[ل]ه] PلPه] ث ث�ا  يعن ثلث مرات، إ]لPى رPأ[س] PلPث RهRر والنت هو دفع البول إل وPنـPتـ[
الارج، ودليل هذا كما سبق وذكرنا حديث النت ل يصح "إذا بال أحدكم فلينت ذكره ثلث مرات" 
ومسألة مسح الذكر بذه الطريقة القصد منها والدف منها هو النقاء والتطهر من النجاسة، فإنه أبلغ 
ف التخلص من النجاسة، لكن قلنا إن هذه السألة كثي من أهل العلم قالوا: إنا تسبب السلس، وتضر
صاحبها. فإذا ثبت هذا وهو الضرر فإن مسألة الستحباب تصبح مل نظر وليست صحيحة.
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ءo ب]مPا ف]يه] ذPكPرR اPللZه] تـPعPالPى   انتقل بعد ذلك إل الكروهات: قال:  PلPخ RولRخRد Pر]هRكPوهذا الول، الكروهو
مv  كان إذا دخل اللء ينزع الات، لن الات فيه ذكر ال. صلى ال عليه وسلمالول، لن النب  PلPكPو

oةPاجPح Pوجدت الاجة فل كراهة،ف]يه] ب]ل mوهذا الثان، يعن يكره أن يتكلم ف اللء بغي حاجة، أما إن 
 وPرPف[عR لا س»لªم عليه وهو يبول، ل يرد عليه السلم، مع أن رد� السلم واجب.صلى ال عليه وسلموالنب 

Pر[ض] وPرPف[عR ثـPو[بo ، وهذا الكروه الثالث، الكلم فيه بل حاجة الثان، والثالث: ثـPو[بo قـPب[لP دRنـRو� م]نP اPل[
Pر[ض] وPبـPو[لv ف]ي هذا الكروه الثالث، لنه... لحتمال كشف العورة، فكره ذلك. الرابع: قـPب[لP دRنـRو� م]نP اPل[

و]ه] وPنPح[ o ق�Pهذا الكروه الرابع. لاذا؟ أيضا) لحتمال أن يكون هذا البول ف هذا الشق سبب لضرر، ش ، 
قد يكون فيه شيء من الدواب أو الوام فيؤذيه، لكن لو تيقن أنه فيه دواب ستؤذيه، ل يصبح مكروه 
بل يكون عند ذلك حرام، يرم عليه أن يبول ف هذا الشق ويعرض نفسه للضرر. الامس من 

صلى ال عليه  مس الفرج باليمي بل حاجة، لن النب وPمPس{ فـPر[جo  ب]يPم]ينo ب]لP حPاجPةoالكروهات: 
بPالR اPلنـZيـQرPي[ن نى، قال: "ل يسمكن أحدكم ذكره بيمينه" وهذا الامس. والسادس: وسلم ت]ق[  وPاس[

والقصود بما الشمس والقمر، قال: يكره استقبال الشمس واستقبال القمر عند قضاء الاجة. لاذا؟ ما
الدليل؟ ليس هناك دليل إنا هو تعليل، لن الدلة تنقسم إل قسمي، إما دليل نص وإما تعليل، 

بPالR اPلنـZيـQرPي[نوالتعليل يكون معتمدا) على قاعدة شرعية أو على نص آخر.  ت]ق[  يعن الشمس والقمر. وPاس[
ما هو تعليل ذلك؟ قالوا: تكريا) لما. وبعضهم يقول لا فيهما من نور ال، وكل هذه التعليلت فيها 
نظر، كلها تعليلت يظهر ل أنا عليلة، وحديث أب أيوب ف تري استقبال القبلة يعارض هذا لنه ف 
الديث قال: "ولكن شرقوا أو غربوا" فمن كان ف الدينة ل يستقبل القبلة ول يستدبرها، فإل أين 
يتجه؟ يعن ل يتجه جنوبا)، القبلة ف النوب واستقبالا ف جهة النوب، واستدبارها ف اتاه الشمال، 
قال: "ولكن شرقوا أو غربوا" فإذا شرق أو غرب استقبل الشمس أو القمر، ولذلك فهذا ظاهر ف 
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 الن انتقل إل الرمات. إذا) الكروهات كم بلغ عددها عندكم؟ ستة.وPحPرRمPضعف هذه السألة. قال: 

يPانo الن رقموا الرمات. وPحPرRمP  قال:  بPارRهPا ف]ي غPي[ر] بـRنـ[ ت]د[ لPةo وPاس[ بPالR ق]بـ[ ت]ق[  إذا) التحري هو ف وPحPرRمP ا]س[
غي البنيان، يعن ف اللء، ف الفضاء، أما إذا كان ف البنيان فإنه ل يرم. ما هو الدليل على ذلك؟ 

 كان مستدبر صلى ال عليه وسلمالدليل على هذا أنه ورد أن ابن عمر رضي ال عنهما رأي النب 
الكعبة. وورد أيضا) حديث فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر 
ال. حلوا أحاديث النهي على غي البنيان، وهذا رأي من آراء أهل العلم، من أهل العلم يعمم التحري 
ف كل موضع، ف البنيان وف غي البنيان.

 وهذا الرم الثان، معناه أنه إذا قضى حاجته ل يكث ف خلئه وقد قضى وPلRب[ثv فـPو[قP اPل[حPاجPة]  قال: 
حاجته، ل يتاج إل هذا البقاء، لن هذا البقاء إذا مكث فوق حاجته، فإنه متسبب ف مفاسد كثية، 
منها أنه يكشف عورته بدون حاجة، بدون سبب، وكشف العورة منهي عنه ولو كان ف خلوة، هذا 
أمر، والمر الثان لنه قد يكون ف هذا الفعل فتح لباب الوسواس. ما هو هذا الفعل؟ أن يكث ويلبث
فوق حاجته، ما معناه؟ يعن انتهى من قضاء الاجة فل يقوم ويغسل وينصرف. بل يبقى ف اللء 
جالس منتظر وهذا قد يسبب الوسواس وقد يسبب أضرار، بالضافة إل ما فيه من كشف للعورة بغي 
سبب. إذا قضى النسان حاجته، ينصرف ويرج.

وPتPح[تP شPجPرPةo مRث[م]رPةo ثPمPر�ا مPق[صRود�ا  الثالث من الرمات: قال:  و]ه ] لRوكo وPنPح[  كلÖ وPبـPو[لv ف]ي طPر]يقo مPس[
 نى عن ذلك وذكر أنه يلب اللعن، صلى ال عليه وسلمهذا من الرمات، وهذا الرم الثالث، والنب 

قال: "اتقوا اللعني، الذي يتخلى ف طريق الناس أو ظلهم" والذي يتخلى أيضا) ف طريق الناس فإنه 
يؤذيهم هذا المر فيه إيذاء للناس وضرر لم، وفيه أيضا) جلب لدعاء الناس عليه ولعنه إل غي ذلك.
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مPارv   انتقل الصنف عليه رحة ال إل أمور مستحبة متعلقة بالستنجاء والستجمار، قال:  ت]ج[ وPسRنZ ا]س[
oاءPم[ب vاءPج]ت]ن  الن الستنجاء والستجمار، نن ذكرنا أن الستنجاء يكون بالاء والستجمار يكونثRمZ ا]س[

بالجر، فهل يمع بينهما أم ل؟ الصور ثلث، أفضل الطرق وأعلها أن يمع بي الجر والاء، هذا 
أفضلها. فإذا جع بي الجر والاء يقدم أيهما؟ يقدم الجر ول يقدم الاء، فإن قدم الاء ل فائدة من 
الجر بعد ذلك، يصبح الجر ل قيمة له. إذا) أعلها أن يبدأ بالجر ث الاء، وهذا معن قول الصنف:

oاءPم[ب vاءPج]ت]ن مPارv ثRمZ ا]س[ ت]ج[ "، هذه الصورة الفضل. يلي ذلك إذا أحب أن يقتصر 1 هذا رقم "وPسRنZ ا]س[
على الجر أو الاء، فأيهم أفضل، وهذه هي الرتبة الثانية، أن يقتصر على الاء فقط دون الجر. وهذه
الصورة الثانية. لاذا؟ لاذا الاء أفضل من الجر؟ لن الاء أبلغ ف التنظيف من الجر. الفرق بي الاء 
والجر ما هو؟ أن الاء يزيل عي النجاسة، ويزيل أثر النجاسة. الاء يزيل النجاسة، عينا) وأثرا) ما يبقى 
للنجاسة بعد ذلك، فعينها تزول وأثرها يزول. أما الجر فإنه يزيل عي النجاسة ويبقى أثرها. فالاء أبلغ 
ف التنظيف من الجر والجر دون الاء ف التنظيف. إذا) أصبحت الراتب ثلث؛ يبدأ بالجر ث الاء، 
يأت بالاء بعده. وهذه أعلى الراتب. الرتبة الثانية أن يقتصر على الاء فقط. الرتبة الثالثة أن يقتصر على
الجر فقط. لكن إذا اقتصر على الجر فقط مع وجود الاء، هل يصح هذا أم ل يصح؟ يصح ذلك. 
ل يشتط يعن ليست مسألة اللجوء إل الجر إنا يكون عند فقد الاء. ل هي ليست مسألة تيمم، 
ليست هذه كمسألة التيمم. ل يلجئ إل التاب إل إذا فقد الاء، ل هذه تتلف. هذه تباح، يوز 
للنسان أن يستعمل الجر ولو وجد الاء، فهذا مباح.

ق[ت]صPارR عPلPى أPحPد]ه]مPا, لPك]نZ اPل[مPاءP أPف[ضPلR  قال الصنف:  ت]ن[جPاءv ب]مPاءo، وPيPجRوزR اPل] مPارv ثRمZ ا]س[ ت]ج[ وPسRنZ ا]س[
oئ]ذPين  يعن القتصار على أي شيء؟ على ماذا؟ على أحدها ؛ على الجر أو  الاء.ح]

مPارv إ]لZ ب]طPاه]رo  ث انتقل عليه رحة ال  إل مسألة الستجمار باذا يكون؟ قال:  ت]ج[ ح{ ا]س[ ، النوPلP يPص]
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الشروط الت يشتطها ف الجر. ما هي؟

وهذا الثالث. ب]طPاه]رo مRبPاحo يPاب]سo الشرط الول: أن يكون طاهرا). والشرط الثان: أن يكون مباحا)، قال: 

 وهذا الرابع. إذا) أربعة شروط يشتطها ف الجر: أن يكون طاهر، فلو كان الجر نسا) فإنه ل مRنPق�
، فلو كان غي مباح، مرم، فل يوز ذلك. أن مRبPاحoيطهر، لنه ل تزال النجاسة بالنجاسة. قال: 

، فلو كان رطبا)، فإنه ل يصلح، لاذا ل يصلح؟ لن الرطب ل يزيل يPاب]سoتستباح الرخصة بالرام. قال: 
النجاسة، بل يزيدها ويكثرها والقاعدة الت ينبغي أن نفهمها، أن النجاسة تنتقل باذا، بالرطوبة أو 
بالفاف؟ بالرطوبة. إذا) هل تنقل بالفاف؟ ل تنتقل بالفاف.كيف؟ لو كانت النجاسة جافة 
فمسكتها بيدي ث تركتها، فهل تعتب يدي نسة الن أو ل؟ ل، ما ل يكن فيها شيء من النجاسة. 
فإذا قلنا أنا جافة ول ينتقل شيء من النجاسة إل اليد، فهي طاهرة الن. فهمتم السألة. لكن لو 
كانت هذه النجاسة رطبة، يعن مبلولة، فمسكتها بيدي ث تركتها. الن هل تعتب يدي نسة أو 
طاهرة؟ تنجست اليد، لاذا؟ لن النجاسة تنتقل بالرطوبة، تنتقل مع البلل ول تنتقل مع الفاف، ولذا 

 فلو كان الجر أو كانت الادة الت سيستعملها ف إزالة النجاسة مائعة، فالائع ل يPاب]سoقال الصنف 
، يعن أنه ينظف ويزيل النجاسة، ينقي النجاسة، يبعدها. فلو كان غي مRنPق�يزيل هذه النجاسة. قال: 

منق. لكن كيف يكون غي منق؟ لو كان أملس شديد اللوسة، على سبيل الثال اليوم عندنا النايلون، 
هذا شفاف جدا) وأملس جدا) ل ينق. هذا إذا مسحت به ناسة ل ينظفها، فهذا ل يصح. إذا) لاذا ل 
يصح؟ لنه ل يؤدي الغرض ول يقق القصود. 

الن نرقم هذه: بروث "وPحPرRمP ب]رPو[ث  يعن يرم أن يستعمل ف إزالة النجاسة، وPحPرRمP  قال الصنف: 
صلى ال عليهوهذا الثان، بعظم وروث، أو بروث وعظم لن النب وPعPظ[مo "، يرم أن يستعمل روث. 1

 نى أن نستنجي برجيع أو عظم.وسلم
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 صلى ال عليه وسلم وهذا الثالث، ل يوز أن نستنجي بالطعام  لن له حرمة ولن النب وPطPعPامo  قال: 
لا نانا أن نستنجي بالعظام، علل ذلك باذا؟ قال: "هو زاد إخواننا من الن"، فإذا كان زاد الن ل 
نستعمله ف إزالة النجاسة، فزادنا أول أل يستعمل ف إزالة النجاسة.

، كل ما له حرمة وقيمة، مثل كتب العلم، ل يستنجى با أو غي ذلك ما لهوPطPعPامo وPذ]ي حRر[مPة o  قال: 
حرمة.

يـPوPانo قال:  Pب]ح oل  ل يستنجي بشيء متصل باليوان، كأن يستنجي مثل) بذنب اليوان، أو وPمRتZص]
يستنجي برجل اليوان، يأخذ ذنب اليوان فيمسح به ناسته. لاذا؟ لن ذنب اليوان له حرمة، لن 
ذنب اليوان منه واليوان له حرمة ، ولن مثل هذا الفعل قد يؤدي إل تعدي النجاسة، إذا تلوث ذنب
اليوان قد يلوث بنجاسته أماكن أخرى.

عP اPل[عPادPة يشتط يقول ف مسألة الستجمار بالجر، وPشRر]طP  قال:  ،وPشRر]طP لPهR عPدPمR تـPعPدQي خPار]جo مPو[ض]
 RهPل Pط[رRشPةيعن للستجمار، وPادPع]لPا Pع ، معن هذا الكلم، يعن إذا كان الارج، عPدPمR تـPعPدQي خPار]جo مPو[ض]

والارج هنا القصود به النجاسة الت ترج من السبيل؛ القبل أو الدبر، يقول يشتط ف الستجمار أل 
تتعدى النجاسة الت خرجت من السبيل موضع العادة، أل تتعدى موضع العادة. أين هو موضع العادة؟
قالوا: موضع العادة هو مكان خروجها وما حوله قريبا). معناه بالنسبة للقبل الذكر مثل)، مكان خروج 
البول، فتحة خروج البول، ما حولا قريبا) منها، هذا يعتب موضع العادة، يعن ف العادة أن هذا الكان 
يتلوث، لكن ليس من العادة إذا بال النسان أن يتلوث فخذه، أليس كذلك؟

الفخذ ليس موضع العادة.كذلك إذا خرجت النجاسة من الدبر، فإن موضع العادة هو مكان خروجها،
حول الفتحة فقط، إذا تلوث هذا الكان، الذي هو الفتحة الت خرجت منها النجاسة، سواء قبل) أو 
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دبرا)، فإن هذا الكان الذي حوله هو موضع عادة، يعن ف العادة أنه يتلوث. الستجمار بالجر يزئ 
ف موضع العادة ول يزئ ف غي موضع العادة ، كيف هذا؟ يعن إذا خرج البول، فتلوث ما حول هذه 
الفتحة، فهذا موضع عادة يكن أن يسحه بالجر، لنه ف مكان العادة، لكن إذا وصل شيء من 
البول إل الفخذ، مثل)، هل يوز له أن يسحه بجر؟ يسح فخذه بالجر؟ نقول ل، ل يسح. لكن 
أليس الستجمار مشروع؟ نعم هو مشروع ف موضع العادة ، وليس مشروعا) ف غي موضع العادة. 
اتضحت السألة الن؟ كذلك الدبر إذا خرج منه غائط، فأصاب أماكن أخرى ف السد، فإن هذه 
الماكن الخرى الت هي ليست موضع العادة ل تسح بالجر، وإنا يب فيها استعمال الاء، لنا 
ليست موضع عادة. إذا) يشتط له كم شرط؟

  الشرط الول: عدم تعدي الارج موضع العادة. هذا واحد.

ثPر   الشرط الثان:  ثR مPسPحPاتo مRنـPقQيPةo فPأPك[ PلPثPثلث مسحات، هذا الشرط الثان. إذا) الشرط الثان، و
 ف حديثصلى ال عليه وسلمبالنسبة للحجر، أن يسح بالجر ثلث مسحات أقل شيء. لن النب 

سلمان نانا، قال: "أو أن نستنجي بأقل من ثلثة أحجار". إذا) إذا مسح بالجر الواحد، ل يعتب أنه 
قد استنجى، بل ما زالت عليه ناسة. حجرين؟ ما زال. ثلثة؟ نعم. طبعا) بشرط آخر أن ينظف، أن 
ينقي. أو أكثر، قد تكون أربع مسحات هي النقية. خس هي النقية، ل بأس. لكن ل تكون اثنتي 
منقية. أقل ما ينقي ثلث مسحات. هذا شرط ثالث.

RهRاب]عPوPتـPو RاكPوQلسPا
  انتقل الصنف عليه رحة ال إل باب السواك. ما هو السواك؟ السواك يطلق ويراد به العود الذي 
يستعمل ف تنظيف السنان، ويطلق أيضا) على الفعل نفسه، على التسوك، فيقال سواك، ويقصد به 
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التسوك، فإذا نظف النسان أسنانه بالسواك ، يعن بالعود، قيل لذا الفعل سواك.

رPه   قال الصنف:  , إ]لZ ل]صPائ]مo بـPع[دP اPلزZوPال] فـPيRك[ oق[تPو ZلRك [ودRع]ب]ال RاكPوQلسPن{ اRسPإل للصائم بعد الزوال ي
بذه الشروط، أن يكون صائم، وبعد الزوال؛ يعن بعد الظهر، فإنه يكره ف حقه. دليل هذه الكراهة، 
يستدلون لذلك بديث: "خلوف فم الصائم أطيب عند ال من ريح السك" فيعتبون أن هذه الرائحة 
طيبة عند ال فيكره إزالتها، وف السألة قول ثان معروف، وتعرفونه جيعا)؛ أن هناك أحيانا) فتاوى شائعة 
وأكثر الناس يعرفها ، فنأت نن الن ونقول له بقول آخر فل بأس أن نشي إل الرأي الثان، حت يزول 
اللبس. الذهب هو هذا، وهناك قول آخر.

  ونفرق أيضا) بي التدريس وبي الفتاء، يعن قد يسأل بعضكم سؤال فل نيبه بذا، لنه ما نعتقد نن
أن الذهب، أيا كان الذهب ، يعن مذهب أي أحد، سواء كان مذهب أحد أو غيه، ل نعتقد أنه 
قرآن منزل ل يوز خلفه، ل بل يوز خلفه، لكن من الذي يالف؟ يالف من كان عنده علم، عنده
قدرة على اللف، فإن السألة، يعن نتوسط بي التطرفي. من يب الناس ويوجب عليهم إتباع شخص

 وبي من يعل السألة كلئا) مباحا)، كل من شاء أن يتكلم ف شرعصلى ال عليه وسلمبعينه، غي ممد 
ال فليتكلم. كل ذلك خلف الصواب، وكل طرف قصد المور ذميم. 

و]ه]  ؛ يعن السواك وPيـPتPأPكZدR  قال:  و]هPا وPتـPغPي{ر فPمo وPنPح[ ةo وPنPح[ PلPص Pطبعا) أن هذا له أدلة كثية، من ع]ن[د ،
ذلك "لول أن أشق على أمت لمرتم بالسواك عند كل صلة" وف بعض الحاديث، "مع كل وضوء"، 

 إذا قام من الليل يشوص فاه؛ يدلكه.صلى ال عليه وسلموكان النب 

Pي[مPن] ف]يه]  قال الصنف:   اءPةv ب]ال[ PدRب ZنRسPالن يعدد الصنف بعض السنن التعلقة بالفطرة. بعض و ، 
Pي[مPن] ف]يه]الستحبات، أول) قال: اءPةv ب]ال[ PدRف]يه] ؛ يعن ف السواك،  ب [نPم]يP اءPةv ب]ال[ PدRب ZنRسPاكتب عندها: و ، 
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رo أي ف السواك. يعن يبدأ  بالهة اليمن، قال:   وهذا وPشPأ[ن]ه] كRلQه]يعن ف الوضوء، ف الغسل. وPف]ي طRه[
كله ممول ومستحب ف ما كان من باب الفضائل ومن باب الكرام، أما ما كان من قبيل المور 
القبيحة والستقذرة فإنه ل يستحب فيها البدء بالين، إذا) هذا هو الول؛ التيامن ف الستحبات.

 يعن يدهن شعر رأسه أو شعر اللحية، يعن يوما) يدهن ويوم ل يدهن، والنبوPادQهPانv غ]ب�ا  الثان: قال: 
 نى عن التجل إل غبÉا)، يعن يفعل ذلك، مستحب، لكن ل يبالغ فيه، كل يوم صلى ال عليه وسلم

كل يوم، وإنا يفعله أحيانا) ويتكه أحيانا)، يفعله يوما) ويتكه يوما)، وهذا الثان.

ث�ا  والثالث:  PلPث oي[نPع QلRف]ي ك vالPت]ح .صلى ال عليه وسلم كما ورد عن النب وPاك[

، لاذا يستحبون النظر ف الرآة؟ يستدلون لذلك بديث فيه نظر، ويستدل له وPنPظPرv ف]ي م]ر[آةo  والرابع: 
بتعليل أيضا)، يقول إن النسان إذا نظر ف الرآة أزال ما عليه من أذى.

 كان يب الطيب، "حبب إل من دنياكم النساء والطيب، صلى ال عليه وسلم والنب وPتPطPي{بv  قال: 
اد وجعلت قرة عين ف الصلة"، قال:  Pد ت]ح[ وهذه من سنن الفطرة، الستحداد، القصود به، إزالة وPا]س[

والقصود بف وPحPف{ شPار]ب o ، وهذا السابع، وPحPف{ شPار]بشعر العانة بالديد، يعن بالوس. قال: 
الشارب، يعن قص الشارب، البالغة ف القص، قال بعضهم القصود البالغة ف قص الشعر الذي يزيد 
وينزل على الشفة، وقيل: ل، البالغة ف القص مطلقا).

ل]يمR ظRفRرo  الثامن:  ، كل هذه مستحبات وجاءت فيها أحاديث وهي من وPنـPت[فR إ]ب]ط o، والتاسع: وPتـPق[
.صلى ال عليه وسلمالفطرة، كما جاء عن النب 

، ما هو القزع؟ القصود بالقزع، حلق بعض الرأس وإبقاءوPكRر]هP قـPزPع v  ث ذكر الصنف مكروهات، قال: 
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 عن القزع فيكره، لكن نريد أن نفرق وننبه إل أن صلى ال عليه وسلمبعضه، هذا منهي عنه، نى النب 
القزع، هذا الذي هو مكروه قد يكون غي القزع الذي يفعله بعض الشباب تشبه بالكفار، فذاك غي، 
هناك مسألة التحري فيه قد تكون مسألة التشبه بغي السلمي، أو التشبه بن هو ليس أهل أن يشتبه 
به، بالفسقة، بعض الفاجرين أو دعاة العهر من غي السلمي، يقصون بعض القصات فيقلدهم أبناء 
السلمي جهل) منهم وضعفا) وخورا) وشعورا) بالنقص، واستشعارا) بالزية النفسية، تملهم كل هذه المور
على تقليد غي السلمي. هنا قد نقول حرام، لاذا نقول حرام؟ لن هذا تشبه بالكفار وهذا إعجاب 

 فالذين حلقوا بعض الرأس وتركوا صلى ال عليه وسلمبم، غي مسألة القزع الذي ف»عل ف عهد النب 
 ما كانوا يتشبهون بأحد، ما رأوا فضائيات أصل) حت يقلدون صلى ال عليه وسلمبعض الرأس ف عهد 

بعض الناس.

, وPثـPق[بR أRذRن] صPب]ي�وهذا الول، وPكRر]هP قـPزPع v   قال:  oي[بPش Rت[فPنـPنتف الشيب قالوا كذلك مكروه لن و 
 نى عنه  وقال: "إنه نور السلم". وثقب أذن الصب يقول مكروه. لاذا صلى ال عليه وسلمالنب 

يكرهون ثقب أذن الصب؟ وقوله صب يرج الارية فإن ثقب أذن الارية ليس بكروه، وإنا الكروه ما 
هو؟ أذن الصب، ثقب أذن الصب، لن الصب، يعن الغلم الذكر، ليس باجة للزينة، فلذلك ثقب أذنه
يعتب مكروها).

تPانR ذPكPرo وPأRنـ[ثPى   قال:  بR خ] انتقل إل التان فقال إن التان واجب، سواء ف حق الرجل أو ف وPيPج]
حق الرأة، وهذا هو الذهب، وهناك من يقول بأنه يب على الرجل ول يب على الرأة، هذا القول 
الثان.

تPانR ذPكPرo وPأRنـ[ثPى  قال:  بR خ]  صلى ال عليه وسلم، لي شيء؟ يستدلون بالحاديث الت أمر النب وPيPج]
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فيها بعض الناس بالتان، ومنه قوله عليه الصلة والسلم : "إلق عنك شعر الكفر واختت" فقالوا: هذا 
أمر والمر للوجوب وهو عام ف الرجل والرأة، ومنهم من قال، ل، هذا أمر ف الرجال دون النساء، أما 
النساء فلم يرد فيه المر.

تPانR ذPكPرo وPأRنـ[ثPى بـRعPي[دP بـRلRوغo مPعP أPم]ن] اPلضZرPر]  قال:  بR خ]  انتبهوا الن، وجوب التان مت يكون؟ وPيPج]
يعن عند البلوغ، إذا حصل البلوغ حصل الوجوب. لكن قبل البلوغ، ل يكون واجببـRعPي[دP بـRلRوغo يقول: 

مPعP أPم]ن]  فإن بلغ إذا) يلزمه أن يتت بعد ذلك مباشرة، قال: بـRعPي[دP بـRلRوغoعلى الغلم أن يتت، قال: 
، فإن كان ف التان ضرر فإنه ل بأس أن يتأخر ف التان حت يأمن الضرر، إذا) مع أمن الضرر. اPلضZرPر]

لPهRإذا) قبل البلوغ ما حكم التان؟ قال:  دPت]ه]  يعن قبل البلوغ، ث قال: وPيRسPن{ قـPبـ[ Pو]ل Pاب]عPس RهPر يعن وPيRك[
ا إ]لPي[ه]ويكره التان ف اليوم السابع من الولدة،  Pه نـ[ ا ،وPم] Pه نـ[  يعن إل إ]لPي[ه] أي الولدة، ومن الولدة  وPم]

السابع، إذا) يكره التان كما يقول الصنف ف السبع اليام الول، اليوم السابع، أو من يوم الولدة إل 
أن يأت اليوم السابع، كل ذلك مكروه، ما هو سبب الكراهة؟ قالوا: لن فيه تشبه باليهود، لنم يتنون
ف هذا الوقت، وال أعلم، هل هو فعلهم.

RهRنPنـRسPو [وءRضRو]لPا RوضRرRفـ

الن انتقل الن إل باب الوضوء، ما هو الوضوء؟ فـRرRوضR اPل[وRضRوء] وPسRنـPنRهR   قال الصنف عليه رحة ال:

الوضوء هو استعمال الاء الطهور، اكتبوا هذا التعريف، استعمال الاء الطهور ف العضاء الربعة على 

استعمال الاء الطهور، فما رأيكم ف استعمال الاء الطاهر، ل يكون وضوء، لاذا؟ لن  وجه مصوص.

الاء الطاهر ل يستعمل ف الوضوء ول يرفع به الدث، استعمال الاء الطهور ف العضاء الربعة، ما 
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هو العضاء الربعة؟ الوجه واليدين والرأس والرجلي، هذه العضاء الربعة قال: على وجه أو صفة 

مصوصة.
  ابتدأ الصنف عليه رحة ال بأركان الوضوء، أركان الوضوء يقال لا فروض الوضوء، وهنا نتاج إل تنبيه
الن، أعمال الوضوء متفاوتة، منها ما هو ركن ويكن أن نسمي الركن، ويكن أن نسمي الركن باسم 
آخر، ما هو؟ فرض، إذا) منها ما هو ركن وفرض، ومنها ما هو واجب، لكن ما الفرق بي الفرض 
والواجب؟ ما الفرق بي الركن والواجب؟ وهذا الفرق سيأت معنا ف أبواب الفقه التية إذا شاء ال، ما 
الفرق بي الركن والواجب؟ الركن آكد من الواجب، فتك الركن يبطل العمل لكن ترك الواجب كذلك 
يبطل العمل. إذا) ما الفرق ؟ الفرق هو ف التك النسيان، فمن ترك الركن ناسيا) يبطل العمل، لكن من 
ترك الواجب ناسيا) ل يبطل العمل، وإما أن يب، كما ف الصلة بالسهو، وكما بالج بالدم، أو ل 
يب، فالركن حيث قلنا ركن ل يعذر فيه بتك ناسÔ ول متعمد، من تركه متعمدا) أبطل هذا العمل أو تركه
ناسيا)، أيضا)، بطل هذا العمل، والواجب إذا ترك عمدا) أصبح عمدا) صار مثل الركن؛ يبطل العمل، لكن
إذا ترك سهوا)، فهنا هذا الفرق ل يبطل العمل، يكن أن يب، سيأت عندنا التفريق بي الركن والواجب 
ف الطهارة وف الصلة وف الج وف غي ذلك، إذا) عرفنا الن الفرق. وعندنا شيء ثالث، وهي السنن 
والستحبات، وهذه كما نعلم، من أتى با كان له أجر ومن تركها نقص أجره ول يأث بذا.

تZةv   قال الصنف عليه رحة ال:  ه] مPعP ما هي؟ رقموا هذه الستة. فـRرRوضR اPل[وRضRوء] س] لR اPل[وPج[ غPس[
oاقPت]ن[ش "، هذا الركن الول، وال سبحانه وتعال ذكر ذلك ف الية: ﴿1 هذا رقم "مPض[مPضPةo وPاس[

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إل الرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إل الكعبي﴾ فذكرت هذه الربع 
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العضاء ف الية، قال الصنف الن، سيذكر هذه الربعة، غسل الوجه لكن الضمضة والستنشاق هل

ت]ن[شPاقoهي سنة أو واجبة أو ركن؟ يقول: هي جزء من غسل الوجه، قال: . مPعP مPض[مPضPةo وPاس[
ي[ن]  الركن الثان:  PدPل[يPا Rل  طبعا) إل الرفق وهو الفصل الذي بي العضد والساعد.وPغPس[

لPي[ن]  قال:   غسل الرجلي إل الكعبي، ما هو الكعبان؟ الكعبان العظمان البارزان والناتئان ف وPالرQج[
جانب القدم، هذا يب غسلها، جزء من الرجل.

RذRنـPي[ن]  قال:   وهذا رقم أربعة.وPمPس[حR جPم]يع] اPلرZأ[س] مPعP اPل[

 ترتيب هذه الغسولت كما هي ف الية وليست كما ذكر الصنف، وهذا هو الامس. وPتـPر[ت]يبv  قال: 
ما هو دليل التتيب؟ الدليل أن الية جاءت مرتبة وأدخلت مسوح بي مغسولت، ومثل هذا الدخال 
ل يكون إل لفائدة ولصلحة، ما هي الصلحة قالوا: نفهم منها وجوب التتيب، وهذا مذهب جهور 
أهل العلم .

ةv  سادسا):  PالPوRمPما هي الوالة ؟ الوالة تتابع بعن ل يفصل بي أعضاء الوضوء، ل يغسل عضو ثو ،
يتك ويفصل فاصل زمن طويل ث يغسل العضو الثان، ث يفصل فاصل طويل. لكن كيف نعرف هذا 
الفاصل؟ كيف نعرفه؟ كيف ندده؟ ندده باذا؟ كم دقيقة ؟ كم ثانية؟ كم ساعة؟ نقول: ل، ل ندده 
بساعة وإنا ندده بضابط. ما هو الضابط؟ نقول ل يفصل، ل يؤخر غسل عضو حت يف الذي 
قبله، فإن غسل عضوا) فجف هذا العضو قبل أن يشرع ف الثان فقد قطع الوضوء. 

، نن علمنا وعرفنا قبل ذلك أن العمال، أعمال وPالنـQيZةR شPر[طv ل]كRلQ طPهPارPة شPر[ع]يZةo قال الصنف: 
الوضوء وأكثر العبادات تنقسم إل ماذا؟ أركان أو اسم ثان ما هو؟ فروض، والثان: الواجبات، 
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والثالث: السنن والستحبات. وهناك شيء رابع، وهو ف القيقة من العمال لكنه خارج عنها، 
الشروط. الرابع: الشروط، ما هي الشروط؟ الشروط هي مثل الركان، وأرجو أن تثبتوا هذا وتفظوه، 
الشروط تشبه الركان، أقرب ما يكون للركان، لكنها تتلف عن الركان ف كم أمر؟ الفرق بي الشرط 
والركن، هناك فروق، ما هي هذه الفروق؟ الفرق بي الركن والشرط أن الركن داخل العمل، والشرط 
خارج من العمل، والفرق الثان أن الركن ل يستمر والشرط يستمر ف العبادات من أولا إل آخرها، إذا) 
الشرط خارج مستمر والركن داخل غي مستمر؛ منقطع. هل هذا الكلم واضح أم غي واضح؟ أعتبه أنا
غي واضح، فأمثل. أقول، مثل)، من أركان الصلة، تكبية الحرام، وهي داخل الصلة، وتكبية الحرام
منقطعة وليست مستمرة، يكب تكبية الحرام ث ينتقل إل ركن آخر، ما هو؟ قراءة الفاتة، الن دخلنا 
ف ركن جديد، بعد قراءة الفاتة سنشرع ف ركن ثالث وهو الركوع، ث رابع الرفع، إذا) الركن ل يستمر. 
الن من شروط الصلة استقبال القبلة، استقبال القبلة خارج الصلة, وليست من أعمال الصلة، ث 
استقبال القبلة يستمر ف الصلة إل أن تنتهي الصلة، من قبل الصلة إل بعدها. الطهارة هو خارج 
عن الصلة وهو مستمر إل أن تنقضي الصلة. هل عرفنا الن الفرق؟ وهذا الفرق ف كل عبادة، نقول 
شرط وركن يكون هذا الفرق، ما كان مستمرا) وخارجها نسميه اصطلحا)، أهل العلم يسمونه اصطلحا) 
شرط، وما كان داخلها يقال له ركن. النية، هل هي ف الداخل أو هي ف الارج؟ الصنف يرى أنا ف 
الارج، وهل هي مستمرة أم منقطعة؟ مستمرة، ولذلك يرون أنا شرط. لكن ل تلتبس عليكم المور، 
فمن أهل العلم من يرى أن النية ركن ويرى أنا داخل العمل وأنا تنقطع ل تستمر، كيف؟ الذي ينوي 
... ينوي ف  mق¿فnالصلة ينوي ف أول الصلة هل يبقى ينوي ينوي إل أن يسلم؟ أو يقف عن النية؟ ي
البداية ث يسكت، ويشرع ف العمال. بعض أهل العلم نظر إل هذا ولحظ هذا اللحظ فقال هي 
ركن، ولذلك ل تستغربوا إذا قرأت ف كتب أهل العلم من يقول ف النية أنا ركن، ليست غريبة، عند 
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النابلة النية شرط، وعند الشافعية أو غيهم النية ركن. ما هو السبب؟ لاذا هذا الختلف؟ هل عرفنا 
السبب؟ من رأى أنا مستمرة وخارج؛ فهذا شرط، ومن رأى أنا غي مستمرة وأنا ف الداخل؛ قال هي 
ركن. وهذه تسمية اصطلحية فقط، وإل فما جاء دليل على أن هذا ركن أو شرط. فما هناك دليل بأن
هذه أركان، ول بأن هذه واجبات، وإنا اصطلح أهل العلم على هذه التسميات. لكن الذي جاء ما هو
إذا)؟ جاءت أحكام»ها، الكم جاء، "إنا العمال بالنيات" معناه أن العمل بغي عمل يبطل، معناه إذا 
اختلت النية فالعمل باطل. إذا) هذا وجه الفتاق، فما هو وجه التشابه بي الركن والشرط؟ وجه التشابه 
ما هو؟ الركن إذا ترك مثل الشرط إذا ترك، من ترك الفاتة أو ترك النية، ما الذي يدث؟ تبطل الصلة،
ترك الركوع أو ترك الطهارة تبطل الصلة، من هذه اليثية ها متشابان تاما).

هي شرط، كل طهارة شرعية هي شرط، وPالنـQيZةR شPر[طv ل]كRلQ طPهPارPة شPر[ع]يZةo   ماذا قال الصنف؟ قال: 
مثل ماذا الطهارة الشرعية؟ مثل الوضوء ومثل الغسل ومثل التيمم، لكن هل ندخل ف هذا غسل 
النجاسة؟ غسل النجاسة أليس هو طهارة شرعية؟ نعم لكن ل يدخل؟ لاذا ل يدخل؟ الصنف 

رP إ]زPالPة] خPبPثoاستثناها، قال:  "، ما هي الشياء الت 1 ضعوا رقم "وPالنـQيZةR شPر[طv ل]كRلQ طPهPارPة شPر[ع]يZةo غPيـ[
ليس لا نية؟ ل نشتط لا نية؟ الول ما هو؟ إزالة البث، ل نشتط النية لا، لاذا؟ لن إزالة البث 
هو من باب التوك وليس فعل) ولذلك ل يشتطون فيه النية لزالة النجاسة. يعن لو أن هناك ناسة، لو
فرضنا أن النجاسة ف الرض مثل)، فجاء السيل ومر على هذه النجاسة فنظف الكان، هل يطهر هذا 
الكان أو ل يطهر؟ يطهر. فما كان من باب ترك النجاسة فإنه ل يشتط فيه النية، غسل النابة هل 
يتاج إل نية أو ل؟ يتاج إل نية. لاذا؟ غسل النابة هل هو فعل أم ترك؟ فعل، طهارة شرعية، عبادة 
تتاج إل نية، وإذا قلنا أن هذه عبادة، فمعناه أننا نشتط فيها النية، ومعناه أنا ل تصح من غي 
السلم، لن غي السلم ل تصح عبادته، أليس كذلك؟ ومعناه أنا ما تصح من غي العاقل، كالنون، 
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لن غي العاقل ما ينوي، ل يعرف النية، ما تتأتى منه النية فل تصح منه العبادة.

رP إ]زPالPة] خPبPثo  ما هي الستثنيات؟ قال:  ء o "، 1 رقم "غPيـ[ لQ وPط[ ل]ح] o ةZاب]يPل] ك]ت "، كيف غسل2رقم "وPغRس[
الكتابية يل الوطء؟ هل يوز للمسلم أن يتزوج كتابية؟ نعم يوز له، إذا) الكتابية إذا حاضت ث طهرت
من حيضها، ما يستطيع أن يأتيها زوجها حت تغتسل، وإذا اغتسلت الن، أتغتسل بنية أو بغي نية؟ 
بغي نية، لاذا؟ لنا غي مسلمة، فل تصح منها النية. إنا هي تغتسل لل الوطء من غي نية. إذا) هذه 
الصورة الستثناه الثانية. الول: إزالة البث، والثانية: غسل الكتابية لل الوطء، لكنها هي ل تغتسل 
للصلة، فقط لل الوطء، ولو ل تنوي فإنه يصح ذلك.

تPن]عPةo  الصورة الثالثة الستثناه، ما هي؟ قال:  ل]مPةo مRم[ تPن]عPةo اكتب عندها رقم ثلثة، وPمRس[ ل]مPةo مRم[  ماذا وPمRس[
يعن هذا؟ يعن لل وطء، لو أنه متزوج امرأة مسلمة، هذه الرأة السلمة حاضت ث طهرت من 
حيضها، فحت يأتيها زوجها، نشتط عليها ماذا؟ نشتط عليها الغسل، لكنها امتنعت من الغسل، يقول
الصنف يوز لزوجها ف هذه المتنعة أن يبها على الغسل بدون نية، الن يبها على الغسل لكن 
كيف يبها على النية؟ ل يستطيع أن يبها على النية؛ لن النية ف القلب فما يلك هو أن يدخل 
قلبها ويبها على النية، إذا) سيجبها الن على الغسل وستغتسل بغي نية، هذا الغسل لي شيء؟ لل 
الوطء، فهل يوز هذا؟ هل يطأها بذا الغسل؟ نعم، لننا نقول هذا الغسل وهو غسل المتنعة، السلمة
المتنعة، غسلها ل يتاج إل ماذا؟ ل يتاج إل نية. فإذا) وبعد ما اغتسلت، قالت: لظة ما دام 
اغتسلت الن أصلي ركعتي، أتصح الصلة أو ل تصح؟ ل تصح لن هذا الغسل إنا هو غسل ضرورة،
لل الوطء ول تستباح به الصلة. 

بPةv   قال الصنف:  يPةR وPاج] م] الن انتقل من الركان إل الشروط ث إل الواجبات، هو ف القيقة ماوPالتZس[
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بPةv ف]يعندنا إل واجب واحد فقط، وهو التسمية، واجب واحد ف الطهارة. قال: يPةR وPاج] م]  ماذا؟  وPالتZس[
لo "، 1"ف]ي وRضRوءo ف عدة أشياء.  م] لPي[لo نPاق]ضo "، 3"وPتـPيPم{مo "، 2"وPغRس[ ل] يPدPي[ قPائ]مo م]ن[ نـPو[ وPغPس[

 o وءRضRإذا) هي أربعة أحوال الت يب فيها التسمية، ما هي؟ أولا الوضوء، وهذا هو 4هذا رقم "ل]و ."
الذي جاء فيه النص، "ل صلة لن ل وضوء له" إذا) والغسل؟ فما جاء فيه حديث، قالوا: قياسا) على 

م] لPي[لo نPاق]ضo ل]وRضRوء o الوضوء. والتيمم يب فيه التسمية، قياسا) على الوضوء،  ل] يPدPي[ قPائ]مo م]ن[ نـPو[ وPغPس[
ما معن هذا؟ جاء ف الديث إنه "إذا استيقظ أحد من نومه فل يغمس يده ف الناء حت يغسلها 
ثلثا) فإنه ل يدري أين باتت يده"، إذا) يب على من استيقظ من نوم الليل وكان هذا النوم عميق 
ينقض الوضوء، يب عليه أن يغسل يده ثلثا)، أليس كذلك؟ قبل أن يضعها ف الناء، من هو هذا 
الذي يب عليه أن يغسل يديه ثلثا»؟ من قام من نوم الليل الناقض للوضوء، يب عليه أن يغسلها ثلثا)
قبل أن يغمسها ف الاء، وإن غمسها ف الاء قبل الغسل أضر بالاء، إذا كان الاء قليل، فالسؤال الن 
هذا الذي أوجبنا عليه أن يغسل يديه ثلثا) هل نوجب عليه النية؟ نعم نوجب عليه أن ينوي غسل يديه 
ثلثا) من نوم الليل، فهل نوجب عليه التسمية وهي قول بسم ال؟ ماذا قال الصنف؟ إنه يقول: نعم 
يقول إنا واجبة. إذا) النية أوجبناها عليه بأي دليل؟ "إنا العمال بالنيات". والتسمية أوجبناها عليه بأي
دليل؟ قياس على الوضوء، يقول جاء حديث ف الوضوء فقاسوا عليه هذه الشياء كلها. وإذا خدشنا ف
هذا القياس هذا وطعنا فيه، فالن نقول بالستحباب، لكن ما نرؤ على هذا.... انتقلوا إل ما بعده.

  معذرة فأنا أخشى أن يتلط الزح بالد، بل أنا أجرؤ على هذا ول أعتقد أن التسمية واجبة، لكن 
الذهب أنا واجبة. أفهمتم هذا! ونن الن نشرح الذهب وندرسه ومن أخذ بالذهب فقد أخذ بقول 
أئمة كبار جدا) جدا)، من المام أحد إل آخرهم، ما ينتهون فهم كثي إل عصرنا هذا. فهل هذا واضح؟
فل لوم عليه ول حرج، بل أنا أتيب وأترج أن أقول لشخص ل تأخذ بالذهب، بل خذ برأي هذا. أنا 
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أتيب من هذا وأترج منه، ول أراه سائغا) ف القيقة. بل ل أرى أنه من العقول بالنسبة للطالب أن 
يتك كلم الئمة الكثر ويأخذ بقول واحد، لاذا؟ لنه أعجبه كلمه، قال:

أتاه هواها قبل أن يعرف الوى              فصادف قلبا) خاليا) فتمكنا

أنا أتوقع لو أن المام بن قدامة أبو ممد عليه رحة ال، لو أحياه ال وطلع من قبه ودافع عن نفسه 
لقتنعنا... أليس كذلك! وال أعلم. 

بPةv   قال الصنف عليه رحة ال:  يPةR وPاج] م] و�ا ف كم مسألة؟ ف أربعة مسائل،    قال: وPالتZس[ قRطR سPه[ وPتPس[
ل�  أي تسقط هذه التسمية سهوا) وجهل). السؤال يا مشايخ... الن سؤال للختبار لكم، قوله: وPجPه[

ل�  و�ا وPجPه[ قRطR سPه[ هذا هو الفرق بي ماذا وماذا؟ الفرق بي الواجب والركن، ولو كانت ما تسقط وPتPس[
سهوا) وجهل) لكان الصنف ذكر التسمية مع الركان.

لPةo  قال الصنف ف بيان السنن، قال:  بPالR ق]بـ[ ت]ق[ وPاكv"، 1 هذا "وPم]ن[ سRنPن]ه] ا]س[  وهذا الثان، استقبال وPس]
القبلة يعن عند الوضوء، ودليلهم ف هذا تعليل عام، يقولون إنه يستحبون استقبال القبلة ف كل 

: "لمرتم بالسواك صلى ال عليه وسلمالعمال الصالة، والسواك طبعا) هذا للدليل، للحديث قال 
عند كل وضوء".

م] لPي[لo  قال:  ل] يPد]ي غPي[ر] قPائ]مo م]ن[ نـPو[ اءPةv ب]غPس[ PدRبPيعن يسن أن يغسل كفيه ثلثا)، مت؟ إذا أراد أن و 
يتوضأ، من السنن أن يغسل كفيه ثلثا). لكنا قبل قليل قلنا يب، كيف الن نقول يستحب؟ قال: 

ل] يPد]ي  اءPةv ب]غPس[ PدRبPالقائم من نوم الليل أو غي القائم؟ غي القائم، يقول غي القائم من نوم هذا ل و
يب عليه أصل) غسل كفيه ثلثا)، بل يسن ف حقه. لكن القائم من نوم الليل يكون الغسل ف حقه؛ 
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بR لPهR غسل كفيه ثلثا)، واجب، ولذا قال الصنف:  ث�ا يعن للقائم من نوم الليل، وPيPج] PلPيعن ثلث ث
امرات ،   يعن ل نعقل معناه، لا حكمة، لكن ليس لا علة ظاهرة، أي ل نعرف ما علتها. إذا) منتـPعPب{د�

م] لPي[لoالسنن، السنة الثالثة:  ل] يPد]ي غPي[ر] قPائ]مo م]ن[ نـPو[ اءPةv ب]غPس[ PدRبPهذه سنة، وأما القائم من نوم الليل و 
فإن غسل يديه عند الوضوء واجب ثلثا).

ت]ن[شPاقo   قال:  هذا الرابع، يستحب من سننه البداءة بالضمضمة ث الستنشاق؛ يأت وPب]مPض[مPضPةo فPاس[
بعده الستنشاق.

ا ل]غPي[ر] صPائ]مo  الامس:  Pف]يه]م vةPغPالPبRمPيعن البالغة ف الضمضمة والستنشاق، لغي صائم قال: "وبالغ و 
ف الستنشاق إل أن تكون صائما)."

ل]يلR شPع[رo كPث]يف   قال:  ل]يلR شPع[رo كPث]يف هذه السنة السادسة. وPتPخ[ أول) ما هو الشعر الكثيف؟ وPتPخ[
الذي يفي البشرة، يغطي البشرة، يستها، لكن إن كانت شعرات والبشرة تظهر من خلل هذه 
الشعرات فهذا الشعر نسميه شعر خفيف. فالشعر الكثيف؛ وهو الذي يست البشرة، يستحبه تليله من
الداخل، ويب غسله من الارج. لكن الفيف الذي ل يست البشرة، فهذا يب غسله من الارج ومن
الداخل، لنه إذا ظهرت البشرة، معناه أنه يب غسلها، مادام قد ظهرت فهي إذا) ليست مفية فغسلها 
واجب، لكن إذا ستت بالشعر، يب غسل الستور، لكن التخليل من الداخل يكون سنة ف هذه 
الالة.

,   قال:  oائ]مPي[ر] صPا ل]غPيه]م[ف vةPغPالPبRمPو oاقPش]ت]ن إذا) يرتب بي الضمضمة والستنشاق، وهذهوPب]مPض[مPضPةo فPاس[
ل]يلR شPع[رo كPث]يف o البالغة لديث لقيط. صلى ال عليه وسلمسنة، وهذا الذي ورد فيه وضوء النب  وPتPخ[

PصPاب]ع] وPال[ o  ،اب]ع]، وكله ورد ف السنة؛ المر بالتخليل وفعل التخليلPصP ، كيف تليل الصابع؟ بعن وPال[
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يدخل الاء بي الصابع، هذه سنة أو واجبة؟ هذه سنة. لاذا سنة؟ هذه سنة ف حق من يدخل الاء 
بي يديه، فيكون التخليل سنة، لكن إذا كان الاء ل يدخل بي اليدين؛ كأن يكون اللحم متلصق 
والاء ل يدخل بي اليدين إل بالتخليل، يصبح التخليل ف هذه الالة واجب.

لPةv ثPان]يPةv وPثPال]ثPةv  قال الصنف:   يعن سنة. الغسلة الول هي الواجبة، والثانية والثالثة سنة، والنب وغس[
 توضأ مرة مرة ومرتي وثلث، فوضوءه مرة دل على أن الرتي والثلث ليست صلى ال عليه وسلم

. واجبة. قال:  RرPثـ يعن أكثر من ثلث.وPكRر]هP أPك[

وPقـPو[لR مPا وهذا ورد فيه حديث فيه ضعف، وPسRنZ بـPع[دP فـPرPاغ]ه] رPف[عR بPصPر]ه] إ]لPى اPلسZمPاء]   قال الصنف: 
  .RمPع[لPأ RهZللPاPو P دPرPومنه قوله "أشهد أن ل إل ال وحده ل شريك له، وأشهد أن ممدا) عبده ورسوله". و

وختم بذلك هذا الباب. ننتقل بعد ذلك إل باب السح على الفي:وPاPللZهR أPع[لPمR.  قال: 

ائ]م] PمPال[عPة] وPب]ير Pال[جPي[ن] وZفRل[خPى اPلPع Rح اPل[مPس[
  ما هو الف؟ الف هو ما يلبس ف القدم ساترا) لل الفرض، معناه يست القدم كلها با فيها 
الكعبي. ما هي الشياء الت تسح؟ الصنف علي رحة ال عدد المسوحات، الن يبي أن الشياء الت
تسح أربعة أشياء، ما هي؟

و]ه ]  قال: حR عPلPى خRف� وPنPح[ ". لكن ما معن هذا؟ هذا الول. يوز 1ضع عنده رقم " يPجRوزR اPل[مPس[
و]هالسح على الف. الف الذي يلبس ف القدم.   يعن ونو الف، كل ما يست القدم ولو ل وPنPح[

يسمى خفا) وفيه شروط الف فهو ما يسح. إذا) المسوح الول ما هو؟ الف.

الذكر يعن ليسوPع]مPامPة] ذPكPرo إذا) العمامة هي الثانية. المسوح الثان العمامة. قال: وPع]مPامPة] ذPكPرo   قال: 
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أنثى. لو أن الرأة لبست عمامة فهل تسح عليها؟ الواب: ل، ل تسح عليها. لن العمامة ليست 
للمرأة. إذا) العمامة تسح بشروط، ما هي شروطها. ذكر الن الصنف شروطها. قال: الول: أن تكون 

إذا) العمامة الت تسح، الت يوز ذPكPرo مRحPنZكPةo أPو[ ذPات]  ذRؤPابPةo, لذكر. مكن تضع عنده حرف (أ). 
مسحها هي الت تكون لذكر، ليس لنثى، وأن تكون منكة، ومعن منكة أن يلف جزء منها تت 
النك؛ تت الذقن، منكة تدور حول الرأس ث يؤخذ منها طرف فيلف من تت النك. هذه هي 
النكة. ذات الذؤابة؛ هي الت تدار على الرأس؛ تلف حول الرأس، ث يرخى منها طرف خلف الرقبة، 
يقال لا ذؤابة، ذات ذؤابة. إذا) ل تسح إل هذه العمائم. لاذا؟ قالوا: لن هذه العمائم الت كانت ف 

 وهي الت رخص فيها وما سوى ذلك فلم يرخص فيها، وما سوى ذلك صلى ال عليه وسلمزمن النب 
ليس من عمائم العرب وما سوى ذلك هي من عمائم العجم، فل يتشبه بم ول تأخذ حكم العمائم 
الت وردت فيها الرخصة. هذا هو تعليلهم.

 يعن جع خار، خار الرأة، ما هو وPخRمRر] ن]سPاءo هذا الثالث. وPخRمRر] ن]سPاءo  المسوح الثالث، قال: 
المار، خار الرأة؟ الت تغطي به رأسها، هو المار، تغطي به رأسها ورقبتها، يقال له خار. قال: 

 P ه]ن�[وقRلRح Pت]حPت oةPار PدRم oاءPر] ن]سRمRخPأما إن كان المار موضوع على الرأس هكذا بدون أن يدور تت و
الرقبة فإنه ل يضر؛ يعن يسهل مسح الرأس عند ذلك ول تتاج أن تسح عليه. قال: مدارة تت 
حلوقهن.

رP اPل[حPاجPة]   المسوح الرابع ما هو؟ قال:  ب]يرPةo لPم[ تRجPاو]ز[ قPد[ Pى جPلPعPيعن أن البية موضوعة على قدر و
الاجة. ما هي البية؟ البية ما يوضع على العضو الصاب، سواء كان كسرا) أو جرحا) ، توضع عليه 
البية، هذه البية ينبغي أن توضع بقدر الاجة، يعن بالقدر الذي تتاجه الصابة أو يتاجه العضو، 
ل تزيد، فإذا كان الرح يتاج إل خسة أصابع، فل تضع ستة أصابع ول سبعة أصابع. يقول هذه 
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البية الت وضعت على قدر الاجة، والاجة لنفرض خسة أصابع فوضعت جبية خسة أصابع، فإنا 
رP اPل[حPاجPة] إ]لPى حPلQهPا, تسح. قال:  ب]يرPةo لPم[ تRجPاو]ز[ قPد[ Pى جPلPعPما معن إل حلها؟ يعن إل أن يشفى و

ويبأ الرح أو يشفى العضو وتل هذه البية. 

  إذا) بالنسبة للخف وعمامة الرجل وخار الرأة، فذاك يسح إل مت؟ ذاك يسح لدة معينة، كم هي 
مدة السح على الف؟ للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلثة أيام بلياليها. هذا عام ف الثلثة المسوحات 
الول.

رP اPل[حPاجPة] إ]لPى حPلQهPا, وPإ]ن[ جPاوPزPت[هR،   إذا) قال الصنف:  ب]يرPةo لPم[ تRجPاو]ز[ قPد[ Pى جPلPعPهذه صورة، فماذا و
إذا) يشتط للجبية شرطي، الشرط الول أن تكون على أPو[ وPضPعPهPا عPلPى غPي[ر] طPهPارPةo لPز]مP نـPز[عRهPا, نفعل؟ 

قدر الاجة وليست زائدة، لنه إذا زادت عن قدر الاجة، فمعناه وجود جزء من العضو يستحق الغسل
ل يغسل، قال: وضعها على غي طهارة معناه أنه يشتط الوضع على الطهارة، وهذا الشرط متلف فيه 
عن النابلة أنفسهم، الكثر يرجحون هذه الرواية، وهناك رأي آخر، وجه آخر، قول آخر ف الذهب 
أنه ل تشتط الطهارة وهذا الذي اختاره الوفق.

إذا) إذا خالف إحدى الخالفتي هاتي، ما ها؟ جاوزتأPو[ وPضPعPهPا عPلPى غPي[ر] طPهPارPةo لPز]مP نـPز[عRهPا,   قال: 
فPإ]ن[ خPافP قدر الاجة يلزمه أن ينزعها ، وضعها على غي طهارة يلزمه أن ينزعها ويتطهر ث يضعها، 

 PرPرZلضPخاف الضرر بالنزع، ا ,PمZمPيPيلجئ إل التيمم، عن ماذا يتيمم؟  انتبهوا. إذا خاف الضرر. بل تـ
دعونا نأخذها مسألة مسألة. السألة الول، الخالفة الول: إذا جاوزت قدر الاجة، نقول له انزعها. 
خاف الضرر من نزعها، فماذا يفعل؟ عند ذلك يتيمم. يتيمم بعن أنه سيجمع الن، سيمسح على 
هذه البية، سيمسح على موضع على قدر الاجة فقط، والزيادة الت هي زائدة عن قدر الاجة ل 
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يسح عليها، وإنا يتيمم عنها. هذا إذا ما فعل؟ إذا كانت الخالفة باذا؟ بالزيادة عن قدر الاجة.فإذا 
قلنا الزيادة عن قدر الاجة، فالطهارة موجودة أو هي غي موجودة؟ بل هي موجودة.

  نكرر: إذا خالف ف الشرط الول ووفر الثان، الثان هو أن يلبسها على طهارة، وضعها على طهارة، 
لكنه خالف بالزيادة عن قدر الاجة، ماذا نطلب منه؟ نزعها. لكن النزع تعذر. فماذا نطلب منه؟ 
نقول: تسح الوضوع على قدر الاجة وأما الزائد عن قدر الاجة تتيمم له. هذا إذا كان اللف أو 
التقصي وقع ف الشرط الول، وهو وضعها على الزيادة والشرط وضعها على قدر الاجة. الن إذا اختل
الشرط الثان، وهو الوضع على غي طهارة، ما وضعها على طهارة، ماذا يفعل؟ يزيلها. تعذر إزالتها، 
وخاف الضرر، فماذا يفعل؟ هنا يتيمم. لكن هل يسح؟ يقول: ل يسح، بل يكتفي بالتيمم. إذا) مت 
يسح؟ ل يسح إل على جزء من البية موضوع على قدر الاجة وعلى طهارة. يعن ل يسح إل ما 
اجتمعت فيه الشروط. البية نفسها قد يكون جزء منها متمع الشروط، والزء الثان ل تتمع الشروط 
فيه. نصف البية هو موضع الاجة وهي على طهارة، فماذا يفعل بذا النصف؟ يسحه. النصف الثان
فيه إشكال؟ ما هو إشكاله؟ زائد عن قدر الاجة لكنه على وضوء، أي على طهارة، ماذا يفعل ف هذا
الزائد؟ ل يسح عليه، وإنا يتيمم عنه، والصورة الثانية، لو لبس البية على غي طهارة، على كلم 
الصنف الن، معناه أنا على قدر الاجة لكنها على غي طهارة، فماذا يفعل؟ ينزعها. لكن النزع 
تعذر، فماذا يفعل؟ يلجئ إل التيمم. وهل يسح عليها أم ل يسح؟ ل يسح. لاذا؟ لن الشروط ل 
تكتمل. ل يسح إل على جزء مكتمل الشروط. ما هي الشروط؟ الطهارة وكونا على قدر الاجة. 
هب أن الشرطي تلفا، يعن لبس البية زائدة عن قدر الاجة وعلى غي طهارة، فماذا يفعل؟ سيلجئ
لتيمم فقط. 

 يتيمم وPإ]ن[ جPاوPزPت[هR أPو[ وPضPعPهPا عPلPى غPي[ر] طPهPارPةo لPز]مP نـPز[عRهPا, فPإ]ن[ خPافP اPلضZرPرP تـPيPمZمP,  قال الصنف: 
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ح] مPو[ضRوعPةo عPلPى طPهPارPةo.عن ماذا؟ عن الاوزة وعن غي الطهارة. قال:   يعن مع مسح الوضوعةمPعP مPس[
على طهارة وهي على قدر الاجة. 

لPة�،   قال الصنف:  م�ا وPلPيـ[ سPحR مRق]يمv وPعPاصo ب]سPفPر]ه] م]ن[ حPدPثo بـPع[دP لRب[سo يـPو[ اكتبوا السؤال، إذا) وPيPم[
القيم والسافر سفر معصية، هذا ل يستبيح الرخصة، كأنه مقيم، فكم يسحان؟ يوما وليلة. ومت تبدأ 

لبس الف على طهارة، ما بدأت الدة، أحدث. بدأت الدة. م]ن[ حPدPثo بـPع[دP لRب[سo اليوم والليلة؟ قال: 
م]ن[ حPدPثo بـPع[دP لRب[سoمسح بعد ذلك، مت تبدأ الدة؟ من الدث أو من السح؟ من الدث. قال: 

ا  قال الصنف عليه رحة ال:  Pال]يهPيPة� ب]لPث PلPث oص[رPق PرPفPس vاف]رPسRمPوهذا هو التوقيت الذي وقته لم النب و ،
.صلى ال عليه وسلم

الن جع بي السفر والقامة، نغلب ماذا؟ نغلب الحوط.فPإ]ن[ مPسPحP ف]ي سPفPرo ثRمZ أPقPامP   قال الصنف: 
ما هو الحوط؟ القامة. فهي أقل يوم وليلة.

, أPو[  عPكPس، أي مسح مقيما) ث سافر، فكم يسح؟ القل يوم وليلة. قال: أPو[ عPكPس oق]يمRمPكPقال  ف
وPشRر]طP الن رقموا الشروط، هذه الشروط الطلوبة ف الف. قال: وPشRر]طP تـPقPد{مR كPمPال] طPهPارPة الصنف: 

صلى الوهذا الشرط الول ف الف. يشتط تقدم كمال الطهارة، هذا واحد، النب تـPقPد{مR كPمPال] طPهPارPة 
 قال ف حديث الغية: "دعهما فإن أدخلتهما طاهرتي".عليه وسلم

رR مPم[سRوحo مPحPلZ فـPر[ضo   قال:  تـ[ PسPهذا الشرط الثان، معناه لو كان الف ل يست الرجل كلها ل يكنو
أن يسح، لاذا؟ لن الستور يسح والكشوف يغسل. ول يرد المع بي السح والغسل، ل يرد مثل 
هذا، فإذا) نرجع للصل وهو الغسل.
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ه],   قال:  هذا الشرط رقم ثلثة، فلبد من الف أن يثبت بنفسه ف القدم، يقول الن وPثـRبRوتRهR ب]نـPف[س]
هذه هي الفاف الت وردت فيها الرخصة والت كان الصحابة رضوان ال عليهم يلبسونا، كانت تثبت 

يo ب]ه] عRر[ف�ا نفسها،  يكن الشي با، وهذا الشرط الرابع. قالوا أيضا): هذه الفاف الت وPإ]م[كPانR مPش[
وردت فيها الرخصة ف زمن الصحابة رضي ال عنهم، الفاف ف وقتهم كانت تثبت ويشون با، ما 
كانوا يستعملونا للجلوس.

 وهذا الشرط الامس، فإن كان الف نس، فل يسح عليه لنه لن يستطع أن يصلي وPطPهPارPتRهR  قال: 
تRهRفيه. قال:  PاحPإ]بPيعن ل يكون مغصوبا) فلو كان مغصوبا)، هل يوز؟ ل يوز أن يسح عليه لنا و 

رخصة، وإنا ل تستباح به الرخصة.

ثPر] دPوPائ]ر] ع]مPامPةo,   قال الصنف عليه رحة ال:  حR أPك[ بR مPس[ الن يبي كيف مسح هذه وPيPج]
صلى ال المسوحات الربع، كم مسوح عندنا؟ أربعة. ما هي؟ الف والعمامة، وهذا ورد عن النب 

 بناصيته والعمامة، كمل على العمامة. والثالث خار الرأة،صلى ال عليه وسلم ، مسح النب عليه وسلم
أما هذا فقالوا ويقاس على العمامة، وفيه آثار. والرابع البية، وهذه البية ضرورة، لكن ما سبق ليس 

ثPر]بضرورة، البية هي الت من باب الضرورة.كيف نسح هذه الربع؟ الن يبي. قال:  حR أPك[ بR مPس[ وPيPج]
 ,oةPامPائ]ر] ع]مPوPبالنسبة للعمامة يسح أكثر الدوائر ول يلزمه التعميم.د

,   قال:  ثPر] ظPاه]ر] قPدPم] خRف� بالنسبة للخف ما الذي يسح منه؟ أعله، أكثر العلى، الظاهر هو وPأPك[
ب]يرPةo،أعله. بالنسبة للجبية؟ قال:  Pج Rم]يعPجPإذا) يب مسح أكثر دوائر العمامة وأكثر ظاهر الف. و 

وأما بالنسبة لمار الرأة، كذلك مثل العمامة أكثر ظاهرها، وأما البية فتمسح جيعها.

  انتقل الصنف عليه رحة ال إل مسألة مت يستأنف الطهارة مnنm مnسnحn على الف أو نو ذلك. قال:
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oر[ضPفـ QلPحPم Rع[ضPبـ PرPهPإ]ن[ ظPهذا البطل الول، يلغى هذا الف، يلع وتغسل الرجل، يعن من طهارة و 
الاء. ما هي الالت الت توجب طهارة الاء قبل انتهاء الدة، قال إن ظهر بعض مل الفرض. الدة يوم
وليلة، وبعد نصف يوم انلعت إحدى الرجلي، مثل)، فهل يصلح أن يرد الف مرة ثانية؟ ل... بل 
يلزمه إذا أراد أن يصلي أن يتطهر طهارة الاء، يعن يغسل الرجل، إذا) إن ظهر بعض مل فرض، واحد، 

 RةZدRل[مPت[ اZيعن انتهت اليوم والليلة أو انتهت الثلث أيام بلياليها، فإذا جاءت الصلة، كيف أو تم
تPأ[نPفP اPلطZهPارPةP يفعل؟ نقول له: توضأ فاستأنف الطهارة، يعن طهارة الاء. قال: اكتب عندها، أي  اس[

طهارة الاء. وهناك حالة ثالثة ل يذكرها الصنف وهي إذا أحدث حدثا) أكب، كذلك يلزمه طهارة الاء. 
إذا) هذه الالت الت يلزم فيها طهارة الاء. 

نـPوPاق]ضR اPل[وRضRوء]

 ونواقض الوضوء؛ أي مفسدات الوضوء ومبطلته. قال الصنف رحه نـPوPاق]ضR اPل[وRضRوء]  قال الصنف: 

ان]يPةv: ال تعال:  PمPث [وءRضRو]لPا Rض[اقPوPذكر أولا فقال: نـ]م]ن [نPدPب]لPة] اZي[قPب ]م]ن vج[ارPخPق�ا وPل]طRم oيل[بPس ]م]ن vار]جPخ
ث]ير] نPجPس] غPي[ر]همPا  PكPو oط[ائPغPو oل]وPفالول، خارج من سبيل، هذا هو الول؛ الارج من السبيل، ث فص�لبـ

ف هذا الول وقال: الارج عموما)؛ إما أن يكون هذا الارج من سبيل، فهذا ينقض مطلقا) أو يكون 

هذا الارج من غي سبيل ففيه تفصيل.
، عند كلمة خارج نضع رقم واحد، لن هذا هو الناقض الول. خPار]جv م]ن[ سPب]يلoنكرر: قال الصنف: 

الناقض الول هو الذي ينقض بالروج، وهذا الناقض يشتمل على أمرين: أولما، إذا كان هذا الارج 
ار]جv م]ن[ سPب]يلo من سبيل؛ يعن من قبل أو دبر، فحكمه أنه ينقض مطلقا). وعند قوله  Pضع حرف خ

ألف، لن هذا الرف تابع لرقم واحد. إذا) إن كان هذا الارج من السبيل؛ يعن من القبل أو الدبر؛ 
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، وما معن نقض مطلقا)؟ يعن نقض الوضوء على كل حال، سواء كان هذا الارج كثيا) أو مRط[لPق�انقض 
قليل)، سواء كان هذا الارج نسا) أو طاهرا)، بأي صورة وبأي شكل كان هذا الارج وأي حال فإنه 
 ، wينقض، هذا الارج خرج رطبا) أو جافا)، كثيا) أو قليل)، نسا) أو طاهرا)، بكل هذه الالت هو ناقض
إذا) إذا كان الارج من السبيل فإنه ينقض على كل حال، ما نسأل كثي، قليل، طاهر، نس. 

ضع عندها حرف (ب) الذي يرج منوPخPار]جv م]ن[ بPق]يZة] اPل[بPدPن]   الثان من الول؛ أي حرف (ب) قال: 
بقية البدن؛ يعن غي السبيل، كالذي يرج من الفم، أو النف أو من فتحة البطن، يرج من أي مكان،

 فما وPخPار]جv م]ن[ بPق]يZة] اPل[بPدPن]يرج من جرح ف البدن، يعن من أي مكان آخر غي القبل وغي الدبر. 
حكمه؟ هل ينقض ما خرج من بقية البدن؟ هذا الذي فيه تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ الذي يرج 
من بقية البدن له أحوال، إما أن يكون بول) أو غائطا)، وهل يرج البول والغائط من غي الدبر؟ الواب، 
نعم، قد يصل هذا ف بعض الالت، كالريض، إذا فتحت له فتحة لخراج البول أو لخراج 
الفضلت، إذا) قد يصل هذا، فإذا كان الارج من غي السبيل، يعن من بقية البدن، بول) أو غائطا) فإنه
ينقض مطلقا)، هذا النوع ينقض مطلقا)؛ يعن قليل) أو كثيا). وإذا كان الارج ليس بول) ول غائطا)، أي 
من بقية البدن ول يكن بول) ول غائطا)، فماذا يتمل؟ ماذا يكن أن يكون؟ إما أن يكون طاهرا) أو 
نسا)، فإن كان طاهرا) فل ينقض فخروج الطاهرات من البدن ل تنقض الوضوء، وإن كان نسا)، فهل 
ينقض؟ الواب، ينقض إذا كان كثيا). الن قبل أن تكتبوا تصوروا السألة، أصبحت الصور كم عددها؟ 
الارج من القبل والدبر هذا ينقض بكل حال. نن نتكلم عن الصور ف الالة الثانية وهي إذا كان 
الارج من غي السبيل، يعن من بقية البدن. فهذا يتمل كم صورة ؟ إما أن يكون الذي خرج من بقية 
البدن، بول أو غائط، فهذا حكمه النقض مطلقا). وإما أن يكون شيئا) طاهرا)، فهذا ل ينقض؛ كالذي 
يرج مثل الريق أو العرق. الصورة الثالثة، نس كثيw غي بول وغائط، أي ناسة أخرى كثية ول هي بول

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

ول هي غائط، مثل ماذا؟ مثل الدم، الدم نس، فإذا كان نسا) كثيا)، ينقض الوضوء. وإذا كان نسا) 
قليل)، فل ينقض. إذا) هي أربعة صور. والارج الطاهر ل ينقض مطلقا)؛ يعن قليل) أو كثيا)، فإنه ل 
ينقض.

وهذا بالجاع، ما خرج من السبيل فإنه خPار]جv م]ن[ سPب]يلo مRط[لPق�ا   نرجع مرة أخرى، قال الصنف: 
 من حديث صفوان بن صلى ال عليه وسلمينقض الوضوء وف هذا نصوص كثية، مثل قول النب 

صلىعسال: "إذا جاء أحد منكم من الغائط"، وكذلك "لكن من بول أو نوم أو غائط" يعن كان النب 
 يأمرنا أن ل ننزع خفافنا ثلثة أيام ولياليهن إل من جنابة، يقول: لكن من بول أو نوم أوال عليه وسلم

غائط، ل يأمرنا باللع. إذا) نفهم من هذا أن البول والغائط والنوم ناقض، وهذا هو الدليل. لكن من 
صلى ال بقية البدن، النجس الكثي من بقية البدن، يستدلون لذا من نصوص كثية، منها، أن النب 

 قال لفاطمة بنت أب حبيش: "إنه دم عرق صلى ال عليه وسلم قاء فتوضأ. ومنها أن النب عليه وسلم
فتوضئي لكل صلة" فعلل نقض الوضوء بأن هذا الدم الذي يرج هو دم عرق، ودم العرق هو ناقض، 
استدل على أن هذا الدم إذا خرج ولو من غي السبيل نقض، وف ذلك آثار، كما ورد عن ابن عباس 
رضي ال عنه أنه قال: " إن كان فاحشا) فعليه العادة " يعن إذا كان الدم الارج فاحش، فإنه يعيد.

 نضع عندها حرف ألف. قوله: خPار]جv م]ن[ سPب]يلo مRط[لPق�اقلنا رقم واحد، وقوله: خPار]جv   قال الصنف: 
ا Pي[ر]همPس] غPجPث]ير] ن PكPو oط[ائPغPو oل]وPم]ن[ بـ [نPدPب]لPة] اZي[قPب ]م]ن vار]جPخPإذا) مت ينقض الارج من غي السبيل، منو 

بقية البدن؟ إن كان بول) أو غائطا) أو نس كثيا).

مo م]ن[ قPائ]مo وهذا الناقض الثان، رقم اثني، قال: وPزPوPالR عPق[لo   قال الصنف:  يرP نـPو[ وPزPوPالR عPق[لo إ]لZ يPس]
 oد[اعPق ]وPزوال العقل ينقض الوضوء، ما هو زوال العقل؟ قد يكون بالنوم، أو قد يكون بالغماء، أو قدأ
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يكون بالنون. كل ذلك ناقض للوضوء. حديث صفوان رضي ال عنه دليل على ذلك، وأحاديث 
أخرى، "العي وكاء السهي فمن نام" قال: "فليتوضأ"  زوال العقل، واستثن من هذه الصورة مسألة 
واحدة وهي نوم القاعد أو القائم نوما) يسيا)، إذا) النوم ناقض إل ف حالة وهي كون النوم يسيا) وكان من
قائم أو قاعدÔ، يسي؛ أي ليس بكثيÔ. فكيف نعرف اليسي؟ اليسي يعن نوما) خفيفا) يشعر النسان معه 
با حوله، هذا الذي يكون يسيا)، ومع كونه يسي، كذلك يكون من قاعد أو قائم، لن القاعد أو القائم
هو مكن للمقعدة، فلو خرج منه شيء لشعر به. يستدلون لذلك أيضا) بأن الصحابة رضي ال عنهم 

 ف صلة العشاء فينامون أحيانا) وهم جلوس، ث يأت النب صلى ال عليه وسلمكانوا ينتظرون النب 
 فيصلون ول يعيدون الوضوء، فدل على أن النوم اليسي من قاعد ويقاس عليه صلى ال عليه وسلم

القائم لنه مكن للمقعدة أنه ل ينقض.

لR مPيQت   قال:  وهذا الناقض رقم ثلثة، الثالث: غسل اليت ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي وPغRس[
م] ال عنهم أنما كانا يأمران بالوضوء من غسل اليت، يأمران غاسل اليت بالوضوء. ث قال:  لR لPح[ وPأPك[

oصلى ال عليه  أمر بذلك، ولا سأل أنتوضأ من لومها ، فقال صلى ال عليه وسلم لن النب إ]ب]ل
: "نعم" وسلم

 هذا الناقض الامس. لن الردة تبطل العمال وتبطها، والطهارة عبادة وهي عمل، وPالرQدZةR  قال: 
فتبطل بالردة.

رP مPو[تo  السادس، قال:  ل� غPيـ[  كل ما أوجب الغسل، فإنه يوجب الوضوء، موجباتوPكRل{ مPا أPو[جPبP غRس[
رP مPو[تoالغسل هي موجبات للوضوء لنا أشد وأرفع وأقوى وأعلى، لكن الصنف قال:  ؛ يعن إل غPيـ[

الوت فإنه يوجب الغسل ول يوجب الوضوء. لاذا؟ لن موجبات الغسل الخرى، أحداث، هي تعتب 
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حدثا) أكبا)، والدث الكب مشتمل، أيضا)، على الدث الصغر، لكن اليت إذا مات، غسل اليت 
ليس بدث، غسله ليس عن حدث أكب، بل هو غسل تعبد، غسل سببه التعبد، يعن نتعبد ال 
بذلك، وليس لن هذا اليت مدث فنرفع حدثه بذا الغسل، فلذلك غسله ل يوجب الوضوء.

أPو[ حPل[قPة] دRبRر]ه] ب]يPدo  السابع، الناقض السابع: قال:  o ل  هذا الناقض يستدلون له وPمPس{ فـPر[ج] آدPم]ي� مRتZص]
بديث، "من مس ذكره فليتوضأ" مس فرج الدمي، خرج بذلك شيئان، قوله فرج، معناه إذا مس شيئا) 

ل  فلو مس فرج لغي آدمي فإنه ل ينتقض. قال: آدPم]ي�آخرا) غي الفرج فإنه ل ينتقض.  فلو مس مRتZص]
؛ لنا فرج، من مس فرجه يشمل أPو[ حPل[قPة] دRبRر]ه]فرج آدمي منفصل عن الدمي فإنه ل ينتقض. قال: 

 أي أن يسه باليد، ل يسه بشيء آخر، لو مس الفرج برجله أو بعضو ب]يPدoالقبل ويشمل الدبر. قال: 
آخر فإنه ل ينتقض، لن الس إنا يكون باليد.

ا  الناقض الثامن، قال فيه:  Pف]يه]م oائ]لPح Pب]ل o ة Pو خPرP ل]شPه[  إذا) الناقض الثامن ما وPلPم[سR ذPكPرo أPو[ أRنـ[ثPى اPل[
هو؟ لس الذكر للنثى أو النثى للذكر بشهوة ف اللمسي، وبدون حائل. إذا) لس الذكر للنثى والنثى
للذكر ناقض مت؟

بكم شرط؟ بشرطي، عدم الائل ووجود الشهوة. لقول ال تعال: ﴿ أو لمستم النساء ﴾ وفسر 
اللمس هنا ف الية، قال: اللمس إذا كان بشهوة، 

 أنه لس قبل ث صلى، ففسر ذلك صلى ال عليه وسلملاذا؟ للحاديث الخرى الت وردت عن النب 
ب]لP بأنه ل يلمس بشهوة، حت التقبيل، ل يكن لشهوة وإنا كان لشفقة أو لرحة أو غي ذلك. قال: 

 ؛ يعن إذا وجد الائل، فإن اللمس منتفي، من مس شيئا) بائل، ل يقال لسه.حPائ]لo ف]يه]مPا
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رo   قال:  ن� وPظRف[ يعن ل لس، إذا لس الرجل من الرأة شعرها أو سنها أوب]لP حPائ]لo ف]يه]مPا, لP ل]شPع[رo وPس]
ظفرها، ل ينتقض وضوؤه، لاذا؟ لن اللمس عندهم ممول على البشرة، ل يقال لس إل إذا لمست 
البشرة البشرة، أما السن والشعر والظفر، فإن له حكم النفصل، يعتبونه له حكم النفصل ويقولون هي 
تنفصل عن النسان ف حال السلمة فهي تشبه الدمع، ول يقع عليها اسم الرأة ، يعن ل يقع على 
الرأة إذا لست شعرها، ل يقال لست امرأة أو ظفرها أو سنها ، فنفهم من هذا أن اللمس ل يصدق 
إل على شيء واحد.

ما هو؟ مس اللد باللد، أما إذا مس جلدا) بسن أو جلد بشعر أو جلد بظفر فما يعتب هذا 
ن� وPظRف[رo وPلP ب]هPا بلمس.كذلك الرأة إذا لست من الرجل شيئا) من هذه الثلثة. قال:  يعن لP ل]شPع[رo وPس]

لسها مثل) بسنه أو بشعره أو بظفره فإنه ل ينتقض.

 يعن ل ينتقض لو لس من له دون السبع لنه ليس مل للشهوة أصل).وPلP مPن[ دRونP سPب[عo  قال: 

 معن هذا؛ إذا حصل اللمس بي الرجل والرأة من قبل وPلP يـPن[تPق]ضR وRضRوءR مPل[مRوسo مRط[لPق�ا  قال: 
أحدها، أي أن أحدها لس الخر بشهوة. فمن منهما ينتقض وضوؤه؟ يقول: اللمس، لقوله تعال: ﴿
أو لمستم النساء ﴾ فالفاعل هو الذي ينتقض دون اللموس، وكأن السألة تعبدية، ﴿ أو لمستم 
النساء ﴾ ما قال: أو لستم من النساء، مثل)، فإذا) اللموس ل يدخل، هكذا يفهمونه وهذا هو دليلهم.
طبعا) هذا ما يفهمونه من الية الكرية، لكن السألة فيها نزاع وفيها أقوالw أخرى. من أهل العلم من 
يعتب أن من لسته فقد لسك، حصل اللمس. 

 من شك ف طهارة، هل وقعت الطهارةوPمPن[ شPكZ ف]ي طPهPارPةo أPو[ حPدPثo بـPنPى عPلPى يPق]ين]ه]  قال الصنف: 
أو ل تقع، أو شك ف الدث، هل حصل أو ما حصل، الصل ما هو؟ يقول: يرجع إل اليقي. ما هو
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اليقي؟ اليقي، سيختلف من حال إل حال، يعن ف بعض الحيان، يكون النسان متيقن أنه متوضأ، 
لكن أصابه شك ف الدث، هل أحدث أم ل؟ فاليقي ماذا؟ أنه متوضأ، أو يكون من شخص متيقن 
أنه أحدث، لكن أصابه شك، هل توضأ بعد ذلك أم ل؟ هل تطهر بعد هذا الدث أو ل ؟ فاليقي 
أنه مدث، وهكذا.

 أرشد إل ذلك صلى ال عليه وسلم لن النب وPمPن[ شPكZ ف]ي طPهPارPةo أPو[ حPدPثo بـPنPى عPلPى يPق]ين]ه]  قال: 
وأمر من أصابه شك أل ينصرف حت ف الصلة، حت يسمع صوتا) أو يد ريا)، إذا) ل يكن أن نزيل 
اليقي الذي ثبت بشك بعده، فاليقي ل يزول إل بيقي مثله. ول يزول بالشك، لرد الشك.

د]ثo   قال الصنف:  أمور، ما هي هذه المور الت ترم على الدث حدثا) أصغرا) ؟ وPحPرRمP عPلPى مRح[
ةv هذا الول، مPس{ مRص[حPفo قال:  PلPصPهذا الثان،و , vافPوPطPوهذا الثالث. إذا) ثلثة أشياء ترم على  و

الدث حدثا) أصغر. ما هي؟ مس الصحف. يستدلون لذا بقوله تعال: ﴿ ل يسه إل الطهرون 
﴾ وف حديث عمرو بن حزم، قال فيه: ل يس القرآن إل طاهر. وأما الصلة، فبالجاع، ل يقبل ال 

, صلة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ. قال:  vافPوPطPأخب أن صلى ال عليه وسلمكذلك، لن النب و 
يعن ويرم وPعPلPى جRنRبo الطواف بالبيت صلة، فتأخذ أحكام الصلة، ومن أحكامها الطهارة. قال: 

و]ه على النب. قال:  , نو النب من هو؟ الائض والنفساء، قال: وPنPح[ Pل]كPيعن ويرم على جنب ما ذ
, سبق ذكره، أي الثلث السابقة. ويزاد عليها  oر[آنRة] قـPآي RةPاءPق]رPهذا رقم أربعة. إذا) يرم على الدث و

دo ب]غPي[ر] وRضRوءoحدثا) أكب خسة أشياء. الرابع قراءة آية من قرآن.  ف]ي مPس[ج] v ب[ثRلPوهذا الامس.و 

  إذا) الدث حدثا) أصغر ثلثة أشياء، والدث حدثا) أكبا) خسة أشياء تزيد عليهم قراءة القرآن ولبث 
 أنه كان ل يجزه أو ل صلى ال عليه وسلمف مسجد بغي وضوء. أما قراءة القرآن فإنه جاء عن النب 
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يجبه عن القرآن شيء ليس جنابة، يعن إل النابة. وأما اللبث ف السجد فلن ال تعال قال: ﴿ ول 
 ف حديث فيه ما قال: " ل أحل السجد صلى ال عليه وسلمجنبا) إل عابري سبيل ﴾ وقال النب 

لائض ول جنب " قال: " بغي وضوء " ف»ه¿م منه أنه لو حصل الوضوء يكن أن يلس ف السجد 
ويستدلون لذا بأن الصحابة رضي ال عنهم كانوا يكثون ف السجد ويلسون فيه وهم منبون إذا 
توضئوا.

RهRاب]عPوPتـPل] و بPاتR اPل[غRس[ مRوج]

عPةv:  انتقل الصنف عليه رحة ال إل موجبات الغسل. قال:  بـ[ Pس[ل] سRل[غPا RاتPب خRرRوجR اPل[مPن]يQ  الول: مRوج]
 oةZذPه] ب]ل رPج] وهذا الثان، خروج وPان[ت]قPالRه Rهذا رقم واحد وجاءت فيه نصوص وهو إجاع عنه، قال: م]ن[ مPخ[

الن من مرجه، ومرجه هذا معروف بلذة؛ فلو خرج من غي الخرج فل يعتب موجب للغسل، قال: 

 oةZذPفلو خرج بغي لذة ل يعتب موجب للغسل. لكن كيف لو خرج بغي لذة؟ إذا كان الروج من غي ب]ل

لذة، معن ذلك أنه خرج خروج مرض، فيعتب ناقض للوضوء، يوجب الوضوء لكن ل يوجب الغسل. 

 وهذا الثان. ما هو انتقاله؟ القصود بانتقاله؛ يعن انتقال الن داخل السد بدون أن يرجوPان[ت]قPالRهقال: 

خارج السد، فإذا انتقل وشعر بتحرك الن وشعر باللذة لكنه حبس خروجه، وضع يده على مرج الن 

فلم يرج خارج العضو. يقولون: هنا يب الغسل. لكن لي شيء وجب الغسل؟ فالن ل يرج قالوا: 

ل... انتقل الن داخل جسد النسان وشعر باللذة، فهذا كأنه خرج، وهذه الصورة ف حكم الروج. 

لاذا؟ قالوا: لوجود الشهوة بانتقاله، فأشبه ما لو خرج. فكأن العلة ف إياب الغسل، ليس خروج الن، 

وإنا شعوره باللذة مع انتقاله ف الداخل، فإن خرج اغتسل، وإن ل يرج، أيضا)، يغتسل. لكن، مرة 

أخرى، يغتسل لي شيء، للخروج؟ ل.... فالروج ل يصل، وإنا يغتسل للنتقال. وهناك مسألة 
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أخرى، إن اغتسل للنتقال ث خرج بعد الغتسال؟ فالواب أنه يتوضأ فقط؛ لن هذا الروج الثان 

أشبه البول وليس هو من باب الغتسال.
ف]ي فـPر[جo أPو[ دRبRرo   قال:  o ةPفPشPح Rغ[ي]يبPتـPهذا الناقض الثالث، الذي يوجب الغسل. والقصود بالشفة و

كلمة عامة تشمل أشياء كثية ل يدد فرجا) معينا)، ولذلك قال الصنف ف]ي فـPر[جo رأس الذكر. وقوله : 
 إذا) كلÆ هذه الشياء توجب الغسل، سواء كان هذا ف]ي فـPر[جo أPو[ دRبRرo وPلPو[ ل]بPه]يمPةo أPو[ مPيQتoبيان لذا 

الفرج قبل أو دبر مع حرمة هذا المر، فل يستفاد من هذا الكلم الباحة، ل يعن إتيان الرأة ف الدبر،
لو حصل اليلج  وPلPو[ ل]بPه]يمPةo لكن القصود أنه لو حصل، مع حرمته، فإنه يوجب الغسل أيضا). قال:

 وهذا أPو[ مPيQتoف البهيمة. أول)، ل يوز هذا الفعل، لكنه من حيث وجوب الغسل، فإنه يوجبه. قال: 
ل يوز أيضا)، أن يول ف اليت، لكن لو حصل هذا، والعياذ بال، فإنه موجب للغسل.

 معناه اليلج حصل ول يكن هناك حائل، فلو كان هناك حائل، على ب]لP حPائ]لo  قال الصنف: 
الذهب، ل يوز الغسل باليلج، لكن إذا حصل النزال فإن الغسل يب بالنزال. أفهمنا هذه 
السألة؟ فما دليلهم ف مسألة الدبر والبهيمة وكذا. يقولون: لعموم الب ف اليلج، يعن جاءت 
النصوص بوجوب الغسل من الماع، فعم أي إيلج، فالب عام، فيقولون، إن النص يشمل كل ولوج 
ولو كان مرما).

مR كPاف]رo  قال:  Pل  أمر قيس بن عاصم رضي صلى ال عليه وسلم وهذا الناقض رقم أربعة. لن النب وPإ]س[
ال عنه أن يغتسل حي أسلم.

 أمر بغسل اليت، وأمر بغسل ابنته صلى ال عليه وسلمالنب   وهو الناقض الامس. وPمPو[تv  قال:
والرم الذي مات وغي ذلك.
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, وPن]فPاسv   ث قال:  vي[ضPحPوهذا الناقض السادس والناقض السابع: خروج دم اليض وخروج دم النفاس و
موجبان للغسل، وهذا بالجاع.

 يعن الغسل. الن بعد أن ذكر سبعة حالت يب فيها الغسل، ذكر الن وPسRنZ  قال الصنف: 
حبذا أن ترقموا هذه. قال: وPسRنZ حالت يستحب فيها الغسل ويسن. فما هي هذه الحوال؟ قال: 

 ,oةPعRمRل]ج ZنRسPهذا واحدو , oوفRسRكPو ,oيد[عPيعن يسن الغسل لذه كلها وPل oاءPم]إ]غPو , oونRنRجPو ،oاءPق ت]س[  وPاس[
مP ف]يه]مPا Pت]ل  النون يوجب الغسل أو هو مستحب له؟ يقول الصنف إنه يستحب، إل إذا حصل ف ا]ح[

حال النون أو ف حال الغماء، حصل احتلم، من النون أو من الغمى عليه، فإن الغسل يكون 
واجب. لاذا؟ للغماء؟ أو للجنون؟ أو للحتلم؟ للحتلم، فليس له علقة بالنون أو الغماء.

ةo,   قال:  PلPص QلRل]ك oةPاضPت]ح ,يعن يسن الغسل. قال: وPاس[ oامPر وPدRخRول]  سواء لج أو لعمرة. قال: وPإ]ح[
يعن طواف وPوRقRوفo ب]عPرPفPةP, وPطPوPاف] ز]يPارPةo, كم وصلنا الن؟ الفروض عشرة. قال: مPكZةP, وPحPرPم]هPا, 

, الفاضة، الركن، قال: oاعPدPوPوطواف وداع. قال: و oم[ي] جمارPور ,PةPف[لPد]زRب]م oب]يتPمPهذه الن قد بلغت  و
خسة عشر غسل). فيكمن أن تكون أقل إذا جعت عدة أشياء. إذا اعتبت دخول مكة وحرمها واحد.
يكن أن تضبطها بأي طريقة كانت. هذه الشياء قال يستحب لا الغسل. وهي ليست بدرجة واحدة،

 كان يغتسل صلى ال عليه وسلمفبعضها ورد فيها النص، مثل المعة، ورد فيه النص، مثل العيد، النب 
للعيد. الكسوف والستسقاء، هذان قياس على المعة. إذا بعضها ورد فيها النص، سنأت عليه، 
وبعضها ل يرد فيه النص، فما ل يرد فيه نص قيس على ما ورد فيه نص. الن، ما هو وجه القياس؟ ما 
هي العلة؟ قالوا: غالب ما ورد فيه النص إنا ورد لمور يصل فيها اجتماع الناس؛ كالمعة والعيد، 
فقالوا: يقاس عليها ما فيه أي لقاء أو اجتماع آخر ل يأت فيه النص. إذا) مسألة المعة ورد فيها 
النص، وكذلك العيد فيه النص. الكسوف والستسقاء ليس فيهما النص وإنا هو القياس على المعة 
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 صلى ال عليه وسلموالعيد بامع الجتماع، يمعهما الجتماع. أي إغماء ورد فيه النص، لن النب 
اغتسل من الغماء، والنون قياسا) على الغماء، بامع فقد العقل.

ت]حPاضPةo   قال:   زينب بنت جحش رضي ال صلى ال عليه وسلمهذا ورد فيه النص، أمر النب وPاس[
عنها.

,  قال:  oامPر  ف مسألة الحرام.صلى ال عليه وسلم وهذا ثبت عن النب وPإ]ح[

 وثبت عن ابن عمر رضي ال عنهما صلى ال عليه وسلمأيضا) ثبت عن النب وPدRخRول] مPكZةP,   قال: 
.صلى ال عليه وسلمونسبه إل رسول ال 

وPطPوPاف] وهذا جاء عن ابن عمر رضي ال عنهما أنه كان يفعل ذلك. قال: وPوRقRوفo ب]عPرPفPةP,   قال: 
 ,PةPف[لPد]زRب]م oب]يتPمPو oاعPدPوPو ,oةPارPكل ذلك قياس، لكن قياسا) على ماذا؟ قياس على المعة وغيها الذي ز]ي

 كذلك.ورPم[ي] جمارoفيه اجتماع الناس. قال: 

نPابPةo إ]ذPا رPوPت[ أRصRولPهR   ث قال الصنف:  Pج Pل , oاسPف[نPو oض]يPح[ا لPهPر]عPش RةPر[أPل[مPا RضRق الرأة تغتسل ف وPتـPنـ[
حالتي؛ انتهاءها من حيض أو نفاس، أو للجنابة، تغتسل من النابة. يقول: بالنسبة للمرأة الت 
حاضت، طهرت من حيض أو من نفاس، فإنا عند اغتسالا تنقض شعرها. يعن إذا كان شعرها 
ظفائر، تفك هذه الظفائر، وتغسل شعرها وتنقضه. أما للجنابة فل تتاج إل هذا النقض. لاذا؟ وماذا 
تفعل؟ نبدأ باذا تفعل، نقول ل تتاج إل أن تنقض شعرها لكن يكفي أن تروي أصوله، يعن أن توصل
الاء إل أصول الشعر. أما ف اليض والنفاس فتنقض شعرها، وف الالتي فالشعر يغسل كامل)، لكن 
ف اليض تنقض ظفر شعرها وتغسل شعرها، وف النابة تروي شعرها؛ أي تل شعرها بالاء وتغرقه بالاء
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 والكمة ف ذلك أن صلى ال عليه وسلمبيث أنه يغتسل بالكامل. لكن لاذا؟ هذا ورد عن النب 
اليض ليس متكررا) تكرر النابة، فالنابة قد تتكرر كل يوم أو يوم بعد يوم، بلف اليض، فإنه ل 

 أمر عائشة رضي ال عنها، قال: " انقضي صلى ال عليه وسلميصل ف الشهر إل مرة واحدة. والنب 
شعرك واغتسلي " وف حديث أم سلمة رضي ال عنها حينما كانت تسأل عن النابة، فقال لا النب 

: " إنا يكفيك أن تثي رأسك ثلث حثيات " فعلم أنه يفرق بي الغتسلة من صلى ال عليه وسلم
حيض والغتسلة من جنابة، فيخفف ف اغتسال النابة ما ل يفف ف اغتسال اليض، لكن ل نفهم 
من هذا أن النب ل تغسل شعرها ويبقى شيء من شعرها ل يصله الاء، ل، بل يب أن يصل الاء إل
شعرها كله.

. ما هو صلى ال عليه وسلموهذا ورد عن النب وPسRنZ تـPوPض{ؤv ب]مRد�, وPاغ[ت]سPالv ب]صPاع o   قال الصنف: 
الد؟ الد ملئ كفي الرجل العتدل، هذا الد. والصاع؟ والصاع أربعة أمداد من هذه الكف. يقول: 

 أنه صلى ال عليه وسلميسن أن يتوضأ بالد، ويغتسل بأربعة أمداد أو خسة أمداد، كما ورد عن النب 
رPافكان يغتسل بالصاع إل خسة أمداد، ويتوضأ بالد.قال الصنف:  .وPكRر]هP إ]س[

ثـPي[ن]  قال الصنف:  PدPل[حPا Pف[عPل] ر  ما ها الدثان؟ الكب والصغر، هل يرتفعان أو ل؟ وPإن[ نـPوPى بالغRس[
، فلم يدد، هل الكب أم وPأPط[لPقP يعن نوى رفع الدث، أPو[ اPل[حPدPث] قال الصنف: ا]ر[تـPفPعPاقال: 

الصغر، ارتفع كذلك الكب والصغر. إذا) انتبهوا... إذا نوى رفع الدث الكب والصغر، ارتفعا. إذا 
نوى رفع الدث فقط، ارتفع الكب والصغر. لكن إن نوى رفع الدث الصغر، فإن الكب ل يرتفع 

: "إنا العمال بالنيات".صلى ال عليه وسلملنه ل ينوه. والدليل على ذلك حديث الرسول 
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ه]  قال الصنف:  لR فـPر[ج]  وهذا الثان. يسن للجنب فعل شيئي، وPال[وRضRوءR وهذا واحد،وPسRنZ ل]جRنRبo غPس[
يغسل فرجه، مكان القذر، ويتوضأ وضوءه للصلة. لكن مت؟ إذا أراد فعل شيء من المور التالية، ما 

ءoهي؟ قال:  , وPمRعPاوPدPة] وPط[ oم لo وPشRر[بo وPنـPو[ Pك[ Pا  وأفضل من هذا الوضوء أن يغتسل. قال: لPهPل Rل وPال[غRس[

RلPف[ضPث قال: أ ، oوءRضRو Pب]ل oبRنRج RومPن Pر]هRكPكان إذا صلى ال عليه وسلموالدليل على هذا هو أن النب و 
أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلة.

RهRاب]عPوPتـPو Rم{مPيZلتـPا
  انتقل الصنف عليه رحة ال إل باب التيمم. ما هو التيمم؟ اكتبوا التعريف: هو مسح الوجه واليدين 
بصعيد على وجه مصوص.

مRبPاحo لPهR غRبPارv   قال الصنف رحه ال:  o ورRهPط oابPرRب]تـ Rم{مPيZلتـPح{ ا حبذا أن ترقموا هذه الشياء. إذا) يPص]
يصح التيمم باذا؟ با توفرت فيه هذه الربعة المور: تراب، فغي التاب ل يتيمم به، طهور، غي 
الطهور ل يتيمم به. والطهور يرج ماذا؟ يرج النجس، ويرج شيء آخر على الذهب وهو الطاهر، 
ويقصدون بالطاهر يعن الذي استعمل ف تيمم ل يستعمل ف تيمم آخر، قياسا) على الاء، وقد يقال 
أن هذا القياس فيه نظر. مباح، يرج غي الباح وهو الرم.

له غبار، يرج ما ليس غبار، كالرمل الذي ليس له غبار. من أين أتوا بذا؟

 ف حديث الطهور، "وجعلت ل الرض" الديث صلى ال عليه وسلمقالوا: هذا الذي ورد عن النب 
دليل على أن التيمم يكون بالتاب، وأما الطهور، فإن النجاسة ل تصلح بالتيمم، وأما الباح فإن الرم 
منهي عنه، وأما ما له غبار، فلقول ال تعال: ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه ﴾، (منه) دليل على 
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أن الذي يسح أنه يتعلق شيء من المسوح، ول يتعلق من المسوح شيء إل الغبار، قالوا: هذا إشارة 
إل الغبار.

أPو[ غPي[ر]ه],   قال الصنف:  o ب[سPح[ل RاءPم]لPا Pد]مRا عPيعن يصح التيمم بذه الشروط وبالتاب الذي جع إ]ذ
أPو[ غPي[ر]ه], هذه الشروط إذا عدم الاء  o ب[سPال]ه],أو غي البس. قال الصنف: ل]ح Pت]ع[م يفP ب]اس[  خيف أPو[ خ]

يعن خاف أن يطلب الاء، كان ف مكان موف أPو[ طPلPب]ه] إذا استعمله أن يصيبه مرض. قال الصنف: 
إذا) إذا أPو[ طPلPب]ه] ضPرPرv ب]بPدPنo أPو[ مPالo أPو[ غPي[ر]ه]مPا, فل يستطيع أن يذهب ويبحث عن الاء، قال الصنف:

فقد الاء أو تعذر استعماله لي سبب من السباب، ل يستطيع أن يستعمل الاء أو ل يستطيع أن 
يطلب الاء ويشى إن خرج للبحث عن الاء أن يتضرر هو ف بدنه أو يتضرر ماله أو غي ذلك.

عPلR  قال الصنف:  وPى نPجPاسPةo عPلPى غPي[ر] بPدPنo  يعن التيمم وPيـRف[ س] عPلR ب]ال[مPاء ] انتبهوا الن. عPن[ كRلQ مPا يـRف[
عPلRقوله:   يعن التيمم، التيمم يقوم مقام الاء ف ماذا؟ دعونا نراجع... الاء يستعمل ف أي شيء ؟ وPيـRف[

يستعمل ف الوضوء والتيمم ينوب عنه ف هذا. الثان: الغسل، والتيمم ينوب عنه ف هذا. الثالث: إزالة 
النجاسات. والنجاسات لا ثلثة أحوال، إزالة النجاسة الت على البدن. الاء يستعمل ف هذا، فهل 
التيمم يقوم مقامه ؟ يقول نعم، يقوم مقامه. أربعه: النجاسة الت تكون على الثوب، هل الاء يستعمل 
فيها؟ يستعمل فيها، فهل التيمم ينوب؟ ل ينوب. خامسا): الاء يستعمل ف إزالة النجاسة الت على 
البقعة، فهل ينوب التيمم أو ل ينوب؟ ل ينوب.

  إذا) باختصار أصبح التيمم على كلم الصنف ي»فعل عن كل ما ي»فعل بالاء، سوى شيئي، ما ها؟ قال
النجاسة الت على غي البدن، أي الت على الثوب والت على البقعة. يعن ما يتيمم النسان عن ثوب 
نس ل يستطع تطهيه. ول يتيمم عن أرض نسة ليس عنده ماء يطهرها. لكن هل يتيمم عن ناسة 
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على بدنه ما عنده ماء يزيلها؟ يقول الصنف، نعم يستعملها كذلك. إذا) ماذا يفعل، لو كان على 
جسده ناسة وما عنده ماء يزيلها فيخففها با استطاع. بجر بشب، بأي شيء، بنديل. ث يتيمم عن
هذه النجاسة الت على البدن. هذه مسألة متنازع فيها، لكن غي التنازع فيه، أن التيمم يقوم مقام الاء 
ف الوضوء ويقوم مقامه ف الغسل، ما عندنا إشكال ف الوضوء والغسل، يعن ف رفع الدث ليس هناك
من إشكال، لكن هل يدخل التيمم ف زوال البث. ماذا قال الصنف؟ يقول: نعم ف خبث واحد. ما 
هو؟ البث الذي يكون على البدن. ونقف هنا لنكمل بعد ذلك.

عPلR  قال الصنف:  وPى نPجPاسPةo عPلPى غPي[ر] بPدPنo  يعن التيمم وPيـRف[ س] عPلR ب]ال[مPاء ] شرحنا هذه عPن[ كRلQ مPا يـRف[
السألة وملخصها ما هو؟ أن التيمم يستعمل بدل الوضوء ويستعمل ثانيا، بدل الغسل ويستعمل ثالثا) 
بدل النجاسة الت على البدن. ول يستعمل ف ناسة على غي البدن. وعنه؛ يعن عن المام أحد رواية 
أخرى أن التيمم ل يستعمل ف إزالة النجاسات أبدا) وإنا يستعمل فقط ف رفع الحداث، يعن ينوب 
عن الاء ف رفع الدث.

وPى نPجPاسPةo عPلPى غPي[ر] بPدPنo إ]ذPا دPخPلP وPق[تR فـPر[ضP o  قال الصنف:  عPلR ب]ال[مPاء س] وPيـRف[عPلR عPن[ كRلQ مPا يـRف[
 .RهRر وPأRب]يحR غPيـ[ P  نفهم من هذا أن التيمم ل يصح إل بعد دخول الوقت، فل يتيمم لصلة بعد دخول

وقتها ول يتيمم لنافلة قبل دخول وقتها أيضا)؛ يعن ل يأت ف وقت الكراهة ويريد أن يصلي الضحى 
قبل أن يدخل وقت الضحى فينوي أو يتيمم بذه الصلة، فل يصح التيمم عند ذلك. يستدلون لذا 

: " فأينما أدركت الرجل من أمت الصلة " قال: " فعنده مسجده وعندهصلى ال عليه وسلمبقول النب 
طهوره " إذا أدركته الصلة، أصبحت كأن التيمم مرتبط بدخول وقت الصلة .
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تـPع[مPلPهR   قال:  ف]ي طPهPارPتPهR ا]س[ لاذا؟ ﴿ فاتقوا ال ثRمZ تـPيPمZمP. يعن استعمل هذا الاء وPإ]ن[ وPجPدP مPاء� لP يPك[

ما استطعتم ﴾، هذا هو الذي يستطيعه، إذا) لنه يكون قد أدى الذي وجب عليه وما تعذر عليه، 

انتقل فيه إل التيمم. يعن إذا وجد ماء) قليل) ل يكفي الوضوء كامل)، ث إذا انقطع يرجع إل ماذا؟ يرجع

إل التيمم.
ل]ه]  قال:   هذه السألة تعرضنا لا قبل قليل. ما هي؟ قلنا ف بعض الالت وPيـPتـPيPمZمR ل]ل[جRر[ح] ع]ن[دP غPس[

مثل حالت البية، الت قلناها قبل قليل الن. ف حالة البية إذا كانت هناك جبية، ووضع البية 
على غي طهارة، مثل)، هل يسح على هذه البية الوضوعة على غي طهارة؟ على الذهب؟ الواب ل 
ما يسح، ماذا يفعل؟ يتيمم. مت يتيمم؟ يقول: يتيمم إذا جاء دور العضو ف الوضوء. فهب أن البية 
كانت مثل) ف اليد معناه مت سيتيمم؟ يتيمم بعد غسل الوجه. لو كانت البية ف الرجل فمت يتيمم؟ 
يتيمم بعد مسح الرأس.

يحP.   قال:  لR اPلصZح] حRهR ب]ال[مPاء] وPيـPغ[س] ك]نR مPس[ ل]ه], إ]ن[ لPم[ يRم[ ف بعض الالت وPيـPتـPيPمZمR ل]ل[جRر[ح] ع]ن[دP غPس[

قلنا أنه قد يمع بي السح والتيمم، وهذه الالة فيما إذا وضع البية زائدة عن قدر الاجة وهي على 

طهارة. فهنا العضو أصبح ثلثة أقسام: جزء من العضو مكشوف، ما عليه جبية أصل)، فهذا حقه 

وفرضه وواجبه الغسل والزء الثان، وضعت عليه البية وهو على قدر الاجة وعلى طهارة. وهذا فرضه 

السح. والزء الثالث، الذي فيه جبية موضوعة زيادة عن قدر الاجة، وهذا الزء ل يسح وإنا يتيمم 

عنه. لنفرض أن هذا العضو هو اليد، فمت يتيمم؟ بعد غسل الوجه. إذا جاء دور اليد يتيمم. سواء 

يتيمم بعد غسل الكشوف ومسح المسوح يتيمم، أو قبله. الهم أن يكون تيممه بي الوجه وبي مسح

الرأس. هو باليار، إما قبل السح وإما بعد السح، لكن يراعي فيه التتيب. والدليل على هذا، قالوا: 
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لوجوب التتيب ف الطهارة الصغرى، يعن مرد القياس. قالوا: التتيب مطلوب ف الية، فالن التيمم 

جاء ليسد نقصا) ف غسل العضاء، فإذا) فيكون ف هذا الكان. هذا اجتهاد وفهم، ويكن أن يقال 

التيمم يكون بعد الوضوء، بعد أن ينتهي من الوضوء يتيمم.
شرط لصحة التيمم. معناه لو أن إنسانا) أراد الاء ول يبحث عنه، وPطPلPبR اPل[مPاء] شPر[طv   قال الصنف: 

فتيمم ولأ إليه بدون بث عن الاء، فل يصح تيممه.

رPتPهR عPلPي[ه   قال:  يP قRد[ يعن على الاء، نسي أن عنده ماء وصلى بالتيمم، أتصح هذه الصلة؟ لفPإ]ن[ نPس]
رPتPهR عPلPي[ه وPتـPيPمZمP أPعPادP. تصح. قال الصنف:  يP قRد[ لاذا يعيد؟ يعيد لنه صلى صلة بغي طهارة،فPإ]ن[ نPس]

مع وجود الاء. وكونه نسي، فهذا ل يعذره.

نن شرحنا قبل ذلك الفروض، وقلنا أن لا اسا ثانيا)، ما هو؟ تسمى الركان أيضا) وPفـRرRوضRهR:   قال: 
وPفـRرRوضRهR: وقلنا فرق الفروض وبي الواجبات أيهما آكد؟ الفرض آكد. ما هي فروض التيمم؟ قال: 

ه]ه],  حR وPج[ ي[ه] إ]لPيZ كRوعPيه], "، 1هذا "مPس[ PدPيPوهذا الثان، أين الكوع؟ الكوع هو هذا الفصل الذي يلي و
البام. الذي بعده. يقال له الكوع. إذا) مسح يديه إل الكوعي  فقط. ل يسح اليد كلها إل الرفق، 
وإنا يسح اليدين فقط إل الكوعي.

ه]ه],   قال الصنف:  حR وPج[ ي[ه] إ]لPيZ كRوعPيه],"، 1هذا "وPفـRرRوضRهR: مPس[ PدPيPالثان، قال: و  PرPص[غPف]ي أPيعن إذا و
ةv أPي[ض�ا.وهذا الثالث، تـPر[ت]يبv كان يتيمم لدث أصغر  PالPوRمPوهذا الرابع. ماذا نفهم من هذا الكلم؟ و 

نفهم منه، لو قلنا وسألنا فروض التيمم كم فرض؟ أركان التيمم كم ركن؟ لختلف الواب، هل تيممك
هذا عن وضوء أم عن غسل؟ فإن كان عن وضوء، فأربعة، ما هي؟ مسح الوجه، مسح اليدين، التتيب،
والولة. التتيب معروف، يعن يبدأ بالوجه ث اليدين. الولة، يعن ل يفصل بينهما فاصل طويل عرفا)، 
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ويكن أن يضبط بالغسل، فيقال: لو أن الوجه مغسول، فل يف الوجه لو افتضنا أنه مغسول قبل 
مسح اليدين. إذا) تصبح أربعة، أما الوجه والكفي فهذا هو الذي ورد ف الصحيح، ورد ف كيفية السح 
على الوجه والكفي، ورد ف التيمم، لكن زيادة التتيب والوالة ما دليلها؟ مرد قياس على الوضوء، لن
التتيب واجب وركن ف الوضوء هنا، وكذلك الوالة واجبة ف الوضوء، ويكن أن يقال أن الوضوء عبادة
مستقلة والتيمم عبادة مستقلة، والشاهد هذا هو الذهب، وإن كنت ل أميل إليه، لكن الصنف ذكر 
هذا وقال: هي أربعة أركان، وإذا كان التيمم عن أكب، فكم ركن له؟  ركنان. له ركنان فقط، ما ها؟ 
الركن الول: مسح الوجه، والركن الثان: مسح اليدين فقط. إذا) والتتيب؟ نقول ل، والوالة؟ نقول ل، 
لاذا؟ لنا ل تطلب وليست ركنا) ف الغسل. السألة دخلها القياس. والسؤال، هل هذه عبادة، أم هي 
غي عبادة؟ يعن هل هذه السألة معقولة العن، أم غي معقولة العن؟ غي معقولة العن. هذه مسألة 
تعبدية. يبدوا أننا خرجنا عن النظام التفق عليه. على العموم مسائل كثية، قد نوافق وقد نوافق، لكن ما
نريد أن نشوش بكثرة السائل.

ا يـPتـPيPمZمR لPهR,    انتقل الصنف رحه ال بعد ذلك، قال:  Pر[ط ل]مPة] شPاحPت]ب س[ نية الستباحة معناها وPن]يZةR اPل]
الذي يتيمم يشتط له أن ينوي ماذا؟ رفع الدث؟ أو ينوي استباحة الصلة؟ أو استباحة قراءة القرآن 
أو الطواف؟ الصنف قال: نية الستباحة. لاذا؟ لنم ل يرون أن التيمم يرفع الدث، يقولون: التيمم 
مبيح وليس برافع للحدث بدليل أن التيمم إذا حصل فإنه يبطل بجرد وجود الاء ولو كان رافع للحدث
ما يبطل بجرد وجود الاء.

ا يـPتـPيPمZمR لPهR, وPلP يRصPلQي ب]ه] فـPر[ض�ا, إ]ن[ نـPوPى نـPف[ل� أPو[ أPط[لPقP.   قال الصنف:  Pر[ط ل]مPة] شPاحPت]ب س[ إنوPن]يZةR اPل]
نوى نفل) ل يصلي به الفرض، أو أطلق؛ يعن ل ينوي به نفل) ول فرضا). يعن نوى التيمم للصلة، لكن
ل يدد هذه فرض أو نفل. فإنه يصلي القل؛ يعن يصلي النفل لكن ل يصلي الفرض. إذا) القاعدة، أنه
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إذا نوى العلى، استباح العلى والدن. وإذا نوى الدن ل يستبح إل الدن فقط، والدليل على هذا 
حديث: "إنا العمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى".

ت] اPل[وRضRوء], هذا الول، ب]خRرRوج] اPل[وPق[ت]يعن التيمم بثلثة أشياء:وPيـPب[طRلR   قال الصنف:  Pب[ط]لRمPوهذا  و 
وهذا الثالث. أما خروج الوقت فروي هذا عن بعض الصحابة، عنوPب]وRجRود] مPاءo إ]ن[ تـPيPمZمP ل]فPق[د]ه]. الثان، 

صلى ال عليه علي رضي ال عنه وعن ابن عمر رضي ال عنهما. وأما وجود الاء فهذه روي عن النب 
 قال: " فإذا وجد الاء فليسمه بشرته ". وأما مبطلت الوضوء، فلن التيمم ف الصل بدل) عن وسلم

الوضوء، فإذا كانت هذه النواقض ثبت أنا تنقض الوضوء، يعن تنقض طهارة الاء فنقضها للطهارة 
التاب أول.

يه]   قال الصنف:   يعن لراجي الاء، لن يرجو ويتوقع أن يصل على الاء أو يأتيه الاء. قال:وPسRنZ ل]رPاج]
oارPت ر] وPق[ت] مRخ[ خ] يرv ل] يه] تPأ[خ]  أن يؤخر التيمم لخر الوقت الختار، ما معن هذا؟ دخل وقت وPسRنZ ل]رPاج]

الصلة والرجل ما عنده ماء، فهل يلجئ إل التيمم بعد أن بث وتيقن عدم وجود الاء، فهل يلجئ إليه
ف أول الوقت؟ أم يؤخر التيمم لخر الوقت، لعله يد ماء أو يأتيه ماء؟ ما هو الواب؟ لو صلى ف 
أول الوقت ل حرج عليه، ولو أخر، أيضا) ل حرج عليه. لكن ما هو الفضل؟ يقول: ل، يقول إذا كان 
يظن أو يتوقع ويرجو أن يصل على الاء، يقول: لعلي إذا انتظرت ساعة قبل خروج الوقت يأت بعض 
الرفقة، ويكون معهم ماء، فالفضل ف هذه الالة أن يؤخر. لكن لو ترك الفضل وتيمم ف أول الوقت 
وصلى, هنا الصلة صحيحة.

هذه السألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، الذي ما عنده ماءوPمPن[ عPد]مP اPل[مPاءP وPالتـ{رPابP   قال الصنف: 
وما عنده تراب، فاقد الطهورين، ماذا يفعل؟
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وPمPن[ عPد]مP اPل[مPاءP وPالتـ{رPابP أPو[ لPم[ الذي ل يلك أحدها أو ل يستطيع استعمال الاء أو التاب، قال: 
ال]ه],  Pب] حPسPى حPلPع الRهRمPا صPلZى اPل[فPر[ضP فـPقPط [ Pت]ع[م ك]ن[هR ا]س[ ومعن على حسب حاله، يعن بدون وضوءيRم[

وبدون تيمم. صلى على حسب حاله. لكن الصنف يقول: صلى الفرض فقط. معناه أنه ل يصلي 
النافلة.

,   قال الصنف :  oز]ئ رR عPلPى مRج[ تPص] يقول يعن يقتصر ف الصلة على الركان وPلP إ]عPادPةP,  وPيـPق[
والواجبات، ول يزيد السنن، معناه إذا قرأ ف الركعة الول، يقرأ سورة الفاتة فقط ول يزيد، وإذا ركع 
يسبح تسبيحة واحدة فقط، هي الزأة ول يزيد، هذا معناه.

ة] إ]ن[ كPانP جRنRب�ا.   قال:  PلZلصPي[ر] اPي غ[ف RأPر]قPيـ PلPل يقرأ إذا كان جنب، هذا الذي فاقد الطهورين، ما و
يقرأ ف غي الصلة؛ لنه جنب. ف الصلة؟ هذا النب الذي ما عنده ماء ول تراب، أيصلي أو ل 
يصلي؟ يصلي. وف الصلة هل يقرأ الفاتة أم ل؟ يقرأ. لكن يقول ف غي الصلة ل يقرأ. لاذا كل هذا
التضييق؟ لاذا ل نتكه يصلي صلة عادية ويقرأ فيها بالنوافل ويزيد فيها الذكر  وكذا. يقولون : ل ... 
ليس له فعل هذا، لي شيء؟ يعللون لذا بتعليل. ما هو؟ يقولون: هذه الصلة صلة ضرورة، فتقيدت 
بالواجب، ول ضرورة للزائد. يعن، هو الن فاقد الاء وفاقد التاب، فل يستطيع أن يتوضأ، فهو ليس 
مضطر إل قراءة القرآن، وليس هو مضطر إل زيادة التسبيح، فإذا) الزيادات ليس مضطر إليها. هذا 
تعليلهم. ويكن أن نعلل بتعليل آخر، نقول يكن أن يصلي صلة عادية ول حرج عليه.

Pر[ض] وPالثـQيPاب] طPهPارPةR اPل[
  انتقل الن إل باب إزالة النجاسة، طهارة الرض والثياب. ما هي النجاسة؟ واكتبوا هذا التعريف. 
قالوا: النجاسة هي كل عي حرم تناولا مع إمكانه. كل عي يرم أن نتناولا مع قدرة التناول، ل 
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لرمتها؛ ليس لنا لا حرمة كالدمي مثل)، ما يوز أكل لمه، يرم تناوله لنه له حرمة، ول 
لستقذارها كالخاط والبصاق، ول لضررها كالسم مثل) أو ما فقد العقل. إذا) كل عي يرم تناولا لسبب
آخر غي الرمة وغي الضرر وغي الستقذار تسمى ناسة. وبعضهم يعرف النجاسة بالعدد، يقول 
النجاسات هي كذا وكذا وكذا. وينتهي المر بكذا. وسنأت عليها ويأت الصنف عليها الن ويذكر ما 
هي النجاسات.

  ابتدأ الصنف عليه رحة ال ببيان تطهي النجاسات، ونلخص هذا الكلم الن قبل أن نقرأ. 
النجاسات طريقة تطهيها، على الذهب، أربعة طرق. هناك ناسة تطهيها يكون بالنضح؛ وما معن 
النضح؟ النضح الرش، لكن القصود بالرش عندهم، يعن تعميم الل بالاء من غي أن يتقاطر ومن غي 
أن يسيل الاء، هذا يسمى نضح. إذا) هذه ناسة. وهذه أخفها. ث نرتقي قليل)، وهناك ناسة تطهر 
بغسلة واحدة، وهذه أشد قليل). وهناك ناسة تطهر بسبع غسلت فقط، من غي تراب. وهناك 
النجاسة الرابعة سبع غسلت مع التاب. إذا) أربعة طرق.ما هي؟ النضح فقط غسلة واحدة فقط سبع 
غسلت فقط سبع غسلت مع التاب. هل اتضحت ؟ نريد أن نعرف الن كل نوع من هذه النواع، 
ما هو بالتفصيل.

ا ب]ال[مPاء]   قال الصنف:  Pر]هPثPأPة] وPاسPجZلنPي[ن] اPة] عPالPا ب]إ]ز PهRو ؛ هذه الغسلة الواحدة. واكتب تPط[هRرR أPر[ضv وPنPح[
"، عند قوله بإزالة عي النجاسة. هذا هو النوع الول أو القسم الول. ما هو؟ الذي يغسل 1عندها "

غسلة واحدة. لكن أي ناسة تغسل غسلة واحدة؟ كل ناسة كانت على الرض. لي شيء ؟ 
 ؟ أمر بأن يراق على صلى ال عليه وسلملديث العراب الذي بال ف السجد، وما الذي أمر به النب 

بوله ذنوب من ماء. وهذا يعن أنا تغسل غسلة واحدة. انتقلوا إل الثانية.
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ةo, وPقـPي[ئRهR يـPغ[مRرRهR ب]ه]  قال:  Pو مo لPم[ يPأ[كRل[ طPعPام�ا ب]شPه[ PلRغ Rو[لPبـPهذا هو 2 واكتب عند بغمره رقم "و ."
النضح. إذا) ما هي النجاسة الت تنضح، أو يكون تطهيها بالنضح؟ قال: بول الغلم الذي ل يأكل 
الطعام؛ أي الذي ما زال ف سن الرضاع وهي سنتي. ل يأكل الطعام بشهوة؛ يعن ما يشتهي الطعام 
ول يأكل، وإنا يعيش على اللب ولو أكل طعاما) قليل) لكنه ليس يشتهيه، ل يعيش على الطعام. قال: 

 . نعيد: ما هي النجاسة الت تطهريـPغ[مRرRهR ب]ه]والقيء كذلك من هذا الغلم. إذا) بول الغلم وقيئه، يقول: 
بغسلة واحدة؟ النجاسة على الرض. ما هي النجاسة الت تطهر بالنضح؟ بول الغلم الرضيع وقيئه.

ا ب]تـRرPابo   النوع الثالث، قال:  PهRدPحPأ , oت PلPسPب[ع]  غPا ب]سPمRهRر ". أو ضع عند 3اكتب عندها رقم "وPغPيـ[
". يقول: ما سوى هاتي النجاستي، فإنا تغسل سبع غسلت.3سبع غسلت الرقم"

ا  والرابعة:  Pه[الPوPز PعPم ]طPقPفـ oن[ز]ير ف]ي نPجPاسPة] كPل[بo وPخ] و]ه ] ا ب]تـRرPابo وPنPح[ PهRدPحPضع عند قوله أحدها بتابأ 
". ما الذي نفهمه من هذا؟ إذا كانت النجاسة على الرض، فكم غسلة تتاج؟ تتاج إل 4الرقم "

غسلة واحدة بول الغلم ماذا نفعل به لنطهره؟ ننضحه. ناسة كلب أو خنزير، كيف نطهرها؟ سبع 
غسلت مع التاب. غي ذلك من النجاسات، كيف نطهرها؟ بسبع غسلت. والدلة، أما بالنسبة 
للكلب، وهو الديث العروف، " إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم فليغسله سبعا) إحداهن بالتاب " 

صلى  " ينضح من بول الغلم ويغسل من بول الارية " وفعل النب صلى ال عليه وسلموالنضح، قوله 
 لا بال ف حجره الغلم. أما السبع غسلت، فما دليلها؟ أما  دليلها فيستدلون بأثر ليسال عليه وسلم

له أصل وليس له وجود، وهو قول ابن عمر رضي ال عنهما، أمرنا بغسل الناس سبعا). إذا) قالوا كل 
ناسة ليست كلب ول خنزير وليست على الرض وليست بول غلم تغسل سبع. يعن ثوبك إذا 
تنجس تغسله كم ؟ سبع. إذا وقعت النجاسة على الرجل، مثل)، فكيف يتم تطهيها؟ بسبع غسلت. 
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إذا) تطهي النجاسات له أربعة طرق، إما بالنضح وإما بالغسل غسلة واحدة وإما بسبع غسلت، وهذا 
مل الشكال، وإما بسبع مع التاب.

, عند قول الصنف:  oت PلPسPب[ع]  غPا ب]سPمRهRر ". واكتبوا عندها وعنه: غسلة واحدة، 3كتبتم رقم "وPغPيـ[
صلى ال عليه وسلموهذه الرواية الثانية وهي موافقة لمهور المة، وأدلتها واضحة وجلية وظاهرة، النب 

أمر بغسل بول العراب غسلة واحدة، لا بال ف السجد. والذهب يقول سبع، فأنتم باليار.

ز�ا   قال الصنف:  نo أPو[ ر]يحo أPو[ هRمPا عPج[ يقول: بقاء اللون؛ أي لون النجاسة، إذا وPلP يPضRر{ بـPقPاءR لPو[
غسلت النجاسة لكن بقي لونا عجزا)، انتبهوا بشرط العجز. فهل يضر بقاؤه عجزا)؟  ل يضر. الن بقاء
ريها عجزا) ، هل يضر؟ ل يضر. بقاء الريح واللون عجزا) ، هل يضر؟ ل يضر. يعن غسل الثوب، مرة 
ومرتي وثلث مرات، فذهبت عي النجاسة لكن بقيت ريح النجاسة، فهل يضر ذلك؟ ل يضر ذلك. 
إذا بقي لون النجاسة، فهل يضر ذلك؟ ل يضر ذلك. أما إذا بقي لونا أو ريها بدون عجز، يعن 
غسلها الغسلة الول، فبقي لونا، فهل يضر ذلك أو ل يضر؟ يضر. إذا يعفى عنه إذا ما كان هناك 

: أرأيت لو بقي أثره، تعنصلى ال عليه وسلمعجز. ويروون ف هذا حديث، أن امرأة قالت لرسول ال 
: " يكفيك الاء، ول يضرك أثره " لكن قول الصنف اللون ما الريح، صلى ال عليه وسلمالدم، فقال 

فما الذي بقي للنجاسة؟بقي الطعم. فنفهم من كلمه أن بقاء طعم النجاسة يضر. لاذا؟ لن بقاء 
الطعم دليل عي النجاسة. يعن أن الطعم أقوى. فإذا بقي طعم النجاسة معناها أن عي النجاسة ما 
زالت باقية. أما لونا أو ريها، فهذا أثر، فل يضر مع العجز.

ا دPنـ{هPا    انتقل الصنف إل مسألة تطهي النجاسات. قال: PذPكPو , �هPا خPل رPةv ا]نـ[قPلPب[ت[ ب]نـPف[س]  وPتPط[هRرR خم[
الدن: الناء، إناؤها. إذا) المرة هي نسة، كما سيذكر الصنف بعد قليل، يقول تطهر المرة مت؟ إذا 
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انقلبت بنفسها خل ومعن انقلبت خل بنفسها، يعن لو انقلبت خل بغي نفسها؛ أي بفعل فاعل، 
فإنا ل تطهر. إذا) تطهر لو تللت بنفسها، أصبحت خل بنفسها بدون أن تعال. وقالوا: هذا بالجاع،

ا دPنـ{هPا  ل نعلم فيه خلفا كما قال ف الشرح الكبي. قال:  PذPكPو , �هPا خPل رPةv ا]نـ[قPلPب[ت[ ب]نـPف[س] وPتPط[هRرR خم[
يعن وكذلك إناؤها. إناؤها تبع لا، لنم لا حكموا بأن المرة طهرت بتخللها بنفسها. دلÉ هذا على 
أنم يقصدون الناء أيضا)، لنه لو ل يقصدوا طهارة الناء، لكانت المرة ل تطهر أيضا). حكهم بأن 
المر طهرت بتخللها بنفسها دليل على ماذا؟ دليل على أن الناء كذلك طهر، لنه ل يتصور أن 
يقولوا أن المر طاهرة والناء الذي هي فيه نس. فإذا كان الناء نس فهي كذلك نسة لنا مائعة، 
ستنجس بلقاة النجاسة.

نv   قال الصنف:  يعن ل يتطهر الدهن، الدهن إذا تنجس فإنه ل يطهر. قال الصنف: لP دRه[
ما تشرب النجاسة مثل العجي أو اللحم إذا وضع فيه ناسة وشربا، فإنه ل يطهر. وPمRتPشPرQبv نPجPاسPة � 

 أمر بإراقة السمن إذا وقعت فيه الفأرة، ولو كانت صلى ال عليه وسلمإذا) الدهن ل يطهر لن النب 
تطهر لمر بتطهيها، وما تشرب النجاسة أيضا ل يطهر. لاذا؟ لن غسله يكون من الارج، وهي 
تنجست من الداخل فل تطهر.

 إل آخر ما قال. انتبهوا لذه السألة ورقموا معي. قال:وPعRف]يP ف]ي غPي[ر] مPائ]عo وPمPط[عRومo   قال الصنف: 
oائ]عPي[ر] مPف]ي غ Pي[فRعPقال: 1 "و ،"oومRع]طPمPيعن وغي مطعوم. الن النجاسة الت يعفى عنها، ما هي؟  و

يقول الصنف باختصار، الدم اليسي يعفى عنه ف غي الائعات وف غي الطعومات إذا كان هذا الدم 
اليسي من حيوان طاهر ف الياة. النجاسة الت يعفى عنها ما هي؟ الدم اليسي. ما معن الدم اليسي؟ 
الدم اليسي ل يشمل البول اليسي. اليسي ل يعفى عنه، فلو كان الدم كثيا) فل يعفى عنه. ف غي 
الائع، فلو وقعت قطرة الدم ف مائع من الائعات، فل يعفى عنه. وف غي مطعوم، فلو كان الدم اليسي 
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هذا وقع ف طعام، فإنه ل يعفى عنه. يقول من حيوان طاهر، لو كان هذا الدم اليسي من كلب، مثل)، 
أو من خنزير، أقصد نس ، فإنه ل يعفى عنه. وبقيت استثناءات سنؤجلها إل وقت القراءة.

سo"، 2 "وPمPط[عRومo"، 1 "وPعRف]يP ف]ي غPي[ر] مPائ]عo  قال الصنف:  ير] دPمo نPج] و]ه ] ، "3"عPن[ يPس] نو الدم وPنPح[
يـPوPانo طPاه]رo  مثل القيح أو الصديد،  Pوهذا الرابع، قال: م]ن[ ح , oي[ضPم]ن[ ح Zإ]ل oب]يلPس PمPد Pانتبهوا معي. ل

من حيوان طاهر ل دم سبيل؛ يعن بشرط أن يكون هذا الدم ل يرج من قبل أو دبر، لنه بروجه من 
القبل أو الدبر صار أشبه بالبول وبالغائط، فل يعفى عنه.

  نعيد باختصار: الدم اليسي يعفى عنه بشروط، ما هي؟ ف غي الائع، ف غي الطعوم، إذا كان حيوانا) 
طاهرا، ول يكن هذا الدم من قبل أو دبر؛ يعن من سبيل. فما رأيكم إذا كان هذا الدم اليسي هو دم 
حيض، فهل يعفى عنه أو ل يعفى؟ على ما قلنا الن ل يعفى. والصنف يقول: أنه يعفى عنه. إذا) إذا 
كان من السبيل ل يعفى عنه إل إذا كان دم حيض، لن دم اليض يكثر ويشق التحرز منه. إذا) يعفى 
عن دم يسي، ف غي الائع وف غي الطعوم من حيوان طاهر وليس من السبيل، إل إذا كان دم حيض، 
فإنه يعفى عنه. هل اتضحت؟ 

  إذا) الدم الذي يعفى عنه: فمثل لو خرج من أصبع إنسان قطرة دم يسية وأصابت ثوبه، فهل يعفى 
عنه؟ أل تتوفر فيها الشروط؟ دم يسي ف غي مائع، ف غي مطعوم من حيوان طاهر وليس من سبيل. 
فيعفى عنه. فإذا أصاب السد؟ يعفى عنه. فإذا صلى وعليه دم يسي من أصبعه. فهل يعفى عنه؟ نعم 
يعفى عنه.

  مثال آخر: أصابت هذه القطرة، الاء الذي يشربه، أو الاء الذي سيتوضأ منه وهو قليل. ما يعفى 
عنه. فإذا أصابت هذه القطرة الزان الذي فيه الاء وهو كثي، أكثر من قلتي. ل يضر. وإذا كان هذا 
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الزان به من الاء ما هو أقل من قلتي، ووقعت فيه القطرة، تأثر. هب أن هذه القطرة خرجت مع البول
وأصابت الثوب وهي يسية، فصلى با. فما الكم؟ ما يعفى. فهب أن هذه القطرة الت أصابت ثوب 
الرأة كانت قطرة من حيض، يعفى عنه. وهذا مروي عن عائشة رضي ال عنها، أنه كان إذا أصاب 
إحداهن دم اليض، فإنا تبله بريقها، وتذهب لونه بريقها. أصل) النجاسة ما تغسل بالريق، فدل هذا 
على أن هذه القطرة ل تؤثر أصل)، وإنا أزالت لونا فقط.

سPائ]لPةv,   قال الصنف:  R هPل Pف[سPنـ Pا لPمPاكتب عند كلمة نفس: دم, يعن اليوان الذي ليس له دم و
تسيل. الشاة إذا ذبتها، فلها نفس سائلة؛ أي دم لكن الذبابة أو البعوض وكذا ليس له دم يسيل، وإن 
كانت له دم قليلة لكنها ل تسيل. 

وRهPا طPاه]رPةv مRط[لPق�ا   قال الصنف:  لv وPبـPرPاغ]يثR وPبـPعRوضv وPنPح[ سPائ]لPةv, وPقPم[ R هPل Pف[سPنـ Pا لPمPالن يعدد و
اليوانات الطاهرة، ث سيعدد النجس. يقول اليوان الذي ليس له دم تسيل فهو طاهر. وهذه الملة 

اكتبوا عندها إذا طPاه]رPةv مRط[لPق�ا الت قالا الصنف تتاج إل تقييد لنا ليست على الطلق. قوله: 
تولدت من طاهر. إذا) افهموا القاعدة: الشرات الصغية الت ليس لا دم تسيل، هذه الشرات على 
نوعي: إما أن تكون تولدت من طاهر، أو تولدت من ناسة. لكن كيف تكون تولدت من ناسة؟ 
أحيانا) تد بعض النجاسات حولا حشرات صغية تطي، تودلت من هذه العذرة أو من هذه النجاسة، 
أو ميتة، إذا ماتت الشاة، مثل)، وتركت حت تعفنت ث تد حولا حشرات طائرة، أليس كذلك، هذه 
الشرات هي حيوانات ليس لا دم تسيل، لكنها تولدت من ناسة فهي نسة. لكن إذا تولدت من 
شيء طاهر، يعن تولدت مثل) من طعام؛ فالطعام إذا تعفن ل ينجس، لكن ل يؤكل لنه مضر وليس 
لنه نسا)، فإذا تولدت من شيء طاهر، فهذا اليوان الذي ليس له دم تسيل طاهر. والدليل على ذلك

 أخب ف حديث الذبابة، قال: " إذا وقع الذباب ف إناء أحدكم فليغمسه صلى ال عليه وسلمأن النب 
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 بغمسه ف الناء، قال: " فإن ف أحد جناحيهصلى ال عليه وسلم" فلو كان الذباب نسا) لا أمر النب 
داء وف الخر دواء ". إذا) عرفنا أن اليوانات أو الشرات الت ليس لا نفس، دم تسيل فهي طاهرة إذا 
تولدت من طاهر.

,  قال الصنف رحه ال:  vك]ر وPمPا". قال: 1 الن يعدد النجاسات والذي ذكره الن هو رقم "وPمPائ]عv مRس[
 oي[رPن[ ط[م RلPك]ؤRيـ Pصلى ال عليه وهذا الثان. الطيور الت ل تؤكل نسة، تسمى سباع الطيور. لن النب ل

 نى عنها .وسلم

ل[قPة�,   قال الصنف:  ائ]مP م]مZا فـPو[قP اPل[ه]رQ خ] PهPبـPنسة إل الن عدد ثلثة ناسات الائع3ضع الرقم "و ."
السكر؛ المر، نسة. ما ل يؤكل من الطيور، نس ما ل يؤكل من اليوانات غي الطيور، نسة بشرط 
أن تكون أكب من الرة حجما. لاذا؟ إذا كانت ل تؤكل وهي ف حجم الرة، فما دون فهي طاهرة لن 

 قال ف حديث أب قتادة: " إنا ليست نس، إنا من الطوافي عليكم " هل صلى ال عليه وسلمالنب 
عرفنا اليوان الطاهر والنجس؟ ما هو اليوان النجس؟ اليوان النجس كل الطيور الت ل تؤكل. والثان: 
كل حيوان ل يؤكل أكب من الرة. فالمار نس والسباع والسود والذئاب والثعالب وغيها، كل ما 
ليس مأكول وهو أكب من الرة، فهو نس. كذلك الكلب والنزير يدخلن فيها. ما زلنا نعدد 
النجاسات، فكم عددنا إل الن ؟ ثلثة. 

إذا) اللب من غي الدمي، والن من غي  م]ن[ غPي[ر] آدPم]ي� "،5"وPمPن]ي� "، 4 "وPلPبPنv  قال الصنف: 
الدمي، حكمها النجاسة. لكن هذا الكلم يتاج إل قيد أيضا)، لن اللب من غي الدمي من الأكول

ومأكول اللحم يعن كل لب وكل م]ن[ غPي[ر] آدPم]ي� مثل الشاة ومن البقر، هو طاهر. إذا) اكتبوا عند قوله 
وPلPبPنv من ليس لنسان ول ليوان مأكول، هو نس. إذا) اللب من حار، نس وكذلك منيه فنجس إذا) 
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وRهPا "،7 "وPرPو[ثv"، 6"وPبـPو[لv كتبنا عندها ومأكول اللحم. قال: وPمPن]ي� م]ن[ غPي[ر] آدPم]ي�  كالقيح مثل)  وPنPح[
سPةv, والصديد  م] نPج] هل عرفنا النجاسات الن؟ نكرر: اللب والن من غي النسانم]ن[ غPي[ر] مPأ[كRول] اPللZح[

ومن غي اليوان الأكول نس، البول والروث من غي اليوان الأكول نس. فالبول من النسان، ما 
حكمه؟ حكمه أنه نس. والروث؛ العذرة، من النسان؟ ما الكم فيها؟ النجاسة. والبول والروث من 
المار؟ هو نس.ومن الشاة ؟ فطاهر. لن النب عليه الصلة والسلم أذن بالصلة ف مرابض الغنم، 
وأذن للعرنيي أن يشربوا من ألبانا وأبوالا. فدل هذا على أنا طاهرة.

ن[هR   قال الصنف:  ما طPاه]رPة v اكتبوا عندها أي من مأكول اللحم، أي من اليوان الذي يؤكل لمه وPم]
هي؟ يتكلم عن البول والروث، قال: البول والروث من اليوان غي مأكول اللحم فنجس. ومن اليوان 

ن[هR الذي يؤكل لمه ، طاهرة،  يعن الذي يرج طPاه]رPة v كPم]مZا لP دPمP لPهR سPائ]لv أي من مأكول اللحم وPم]
من اليوانات الت ليس لا دماء تسيل كذلك طاهرة. باختصار: ف أي حالة يكون البول والروث طاهرا

يعن كPم]مZا ؟ إذا كان من حيوان مأكول أو كان ما ليس له دم تسيل. أليس كذلك! قال الصنف: 
.لP دPمP لPهR سPائ]لvكالارج 

.   ث قال الصنف عليه رحة ال:  vاه]رPطPف Zل[إPو RهRتPاسPجPن ]تPم[لRع ]ر[ف�ا إ]نRع oار]عPير] ط]ين] ش  وPيـRع[فPى عPن[ يPس]
طي الشارع، أحد حالن: إما أن نتيقن ناسته. أو ل نتيقن، فإن ل نتيقن فحكمه أنه طاهر. إن تيقنا 
النجاسة فحكمه أنه نس. فهل يعفى عنه ؟ قال: يعفى عن يسيه لاذا؟ قالوا: لشقة التحرز منه. إذا) 
طي الشارع إذا ل نعلم ناسته فهو طاهر، وإن علمنا وتيقنا النجاسة، فإنه يعفى عن يسيه، يعن إذا 
أصابك شيء يسي وصليت بذلك، ل يضر. أما إذا أصابك كثي فإنه يضر.

ــــلv ف]ي اPل[حPي[ض] فPص[
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ــــلv ف]ي اPل[حPي[ض]  قال الصنف:  واليض تعريفه: هو دم طبيعة وجبلة، يرج من رحم الرأة ف أوقات فPص[
معلومة. طبيعة: يعن ليس دم فساد وليس دم مرض، إنا هو دم طبيعي يرج من الرأة، يرج من رحم 
الرأة ف أوقات معلومة.

  بدأ الصنف عليه رحة ال ببيان أحكام عامة تتعلق باليض، قواعد عامة، ما هي هذه القواعد العامة؟
ذكر ثانية قواعد، حبذا أن يشار إليها وأن تفظ وتفهم لن مسائل اليض مبنية على فهم هذه القواعد
الثمانية الت ذكرها الصنف.

,  قال الصنف:  oل  وهذا الول. يعن ل يتصور الرأة الامل إذا خرج منها الدم فإن لP حPيضP مPعP حPم[
 قال: " ل توطأ حامل حت صلى ال عليه وسلمهذا الدم دم فساد وليس دم حيض، لاذا؟ لن النب 

تضع، ول حائل حت تستبأ" يعن جعل براءة الرحم، يظهر بالنسبة للحامل بوضعها، فإذا) فهم من هذا 
أنه يستعلم ونعلم براءة رحم الرأة من المل باليض، فدل على أنا ل تتمع مع المل، يعن اليض 
والمل ل يتمعان.

ينP سPنPة �   قال:  س] هذه القاعدة الثانية. ل حيض بعد خسي سنة، معناه إن رأت الدم بعدوPلP بـPع[دP خPم[
سن المسي يعتب هذا دم فساد. وهذا مل خلف بي أهل العلم، خسي سنة أو ستي سنة، هل هو
إل الستي، بعضهم يوصله إل الستي.

ن]ينP.   قال:  ع] س] هذه القاعدة الثالثة. فإن رأت الرأة الدم وسنها دون التسع سني، وPلP قـPب[لP تPمPام] ت]س[
معن هذا أنه ليس دم حيض وإنا دم فساد، لكن إذا رأته وعمرها تسع، فنعم إنه حيض، تسع فما فوق
يكن أن نقول حيضا)، ما نقطع أنه حيض لكن يكن أن يكون حيضا)، يعن يدخل ف دائرة احتمال أن
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يكون حيضا)، فنتأكد بأنه حيض أو ليس بيض من أشياء أخرى. إذا) عندنا قواعد: ل حيض مع حل،
ول بعد خسي سنة، ول قبل تسع سني.

لPةv   قال:  مv وPلPيـ[  ساعة ث 12هذه القاعدة الرابعة. إن كان أقل من يوم وليلة، يعن رأته نارا)، وPأPقـPل{هR يـPو[
انقطع الدم ول يعد، فل يعتب حيضا) لنه أقل من يوم وليلة. ولو كان يومي وليلتي؟ هذا يكن أن 
يكون حيضا)، يعن القصود أقله يوم وليلة فما زاد.

سPةP عPشPرP   قال:  ثـPرRهR خPم[ هذه القاعدة الامسة. خسة عشر يوما وليلة. معناه أن الرأة لو رأت دما) وPأPك[
، نقول اليوم 16 عشر يوما) ، كل ذلك يكن أن يكون حيضا). لكن 15 يوما)، 12لدة عشرة أيام ، 

 15السادس عشر يستحيل أن يكون حيضا)، ما قبله يتمل أن يكون حيضا). إذا) أقله يوم وليلة وأكثره 
يوما).

ت� أPو[ سPب[عv,   قال:  هذه القاعدة السادسة. ستة أيام أو سبعة أيام غالب النساء يضن فيهن.وPغPال]بRهR س]

,  قال:  PرPشPع PةPث PلPي[ن] ثPتـPي[ضPح Pي[نPبـ oرRهPل{ طPقPأPيعن يوما) معناه أن الرأة إذا رأت الدم وانقطع عنها لدة و 
ثلثة عشر يوما)، ث جاء ف الرابع عشر، إذا) الدم الثان الذي أتى هو حيض جديد. لكن لو نزل الدم 
واستمر لدة يومي ث انقطع عشرة أيام، ث رجع الدم مرة أخرى، هذا الدم الثان الذي جاء، هل يعتب 
حيضة جديدة؟ ل، لنه بي اليضتي أقل شيء كم؟ ثلثة عشر، وهذا ما جاء بعد ثلثة عشر، إذا) 
هذا الدم تابع للول.

ثPر]ه],   قال:  Pك[ ل حد لكثر ماذا؟ الطهر الذي بي اليضتي، ليس له حد ف أكثره، أقله وPلP حPدZ ل]
، بالسنوات قد 4 أو 3 أو 2ثلثة عشر يوما)، لكن أكثره كم؟ أكثره ليس له حد، قد ينقطع سنة أو 

يصل هذا. إذا) القواعد الت مرت معنا ما هي؟ هل يتمع اليض مع المل؟ ل يتمع. ما أعلى سن 
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تيض فيه الرأة؟ خسي سنة كما قال الصنف، ويرون ف هذا أثرا) عن عائشة رضي ال عنها، إذا بلغت
الرأة خسي خرجت من حد اليض. القاعدة الت تليها: هل تيض قبل التسع؟ قالوا قبل التسع ل 
تيض، ل حيض قبل تسع سني. لاذا؟ مرد غالب هذه الحكام يردونا للوجود، يقولون ل يثبت ف 
الوجود. وهذا يعن أنم ينظرون إل الواقع ويقولون ل يثبت ف الواقع. والشرع ل يدد كثيا) من هذه 
المور فتكت لواقع الناس. فيقول: بالنظر إل واقع الناس وجدنا أنه أقل سن تيض فيه الرأة تسع سني
وأكثر سن تيض فيه الرأة خسي سنة. وروي عن عائشة رضي ال عنها أنا قالت: إذا بلغت الارية 
تسع سني فهي امرأة. ما الدليل على أن أقله يوم وليلة؟ يقولون الدليل على هذا أنه رجع للعادة والعرف
فوجدوا أن أقل حيض النساء يوم وليلة. وفيه أثر عن عطاء وغيه أن الرأة، ورد عن عطاء أنه قال: رأيت
من تيض يوما) ورأيت من تيض خسة عشر. فاستدلوا بذه الثار على أن أقل اليض يوم وليلة وأكثر

 ف حديث حنة صلى ال عليه وسلماليض خسة عشر. قوله غالبه ست أو سبع هذا روي عن النب 
بنت جحش، قال: " تيضي ف علم ال ستا) أو سبعا) " وقوله أقل الطهر بي اليضتي، ثلثة عشر 
يوما)  والدليل على هذا الرأة الت طلقها زوجها فزعمت أنا حاضت ف شهر ثلث حيضات. وهذه 
السألة وردت على علي رضي ال عنه ووكل فيها شريح، قبل شريح هذا، لكن طلب شهود، يشهدون 
بذا. فإذا) هذا متصور كونه يطلب شهود على هذا المر وبينة، قال: إذا أتت ببينة من أهلها، قبلنا. 
فمعناه أن هذا يكن أن يصل. فإذا كان يكن أن تيض ثلث حيضات ف شهر واحد فمعناه أن أقله
يوم للحيض وثلثة عشر يوما للطهر يصبح أربعة عشر ث يوم حيض يصبح خسة عشر ث ثلثة عشر 
أخرى للطهر تصبح ثانية وعشرين ث يوم آخر حيض فتصبح تسعة وعشرين ث طهرت فبهذه الطريقة 
يكن , فاستدلوا بذه الطريقة على أن أقل الطهر يكن أن يكون ثلثة عشر، وأن أقل اليض يوما) 
وليلة. هل ت ضبط هذه القواعد؟ كم يوما) يعتب أقل اليض؟ يوم وليلة. وكم هو أكثره؟ خسة عشر. 
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والطهر الذي بي اليضيتي، كم أقله؟ ثلثة عشر، وبالنسبة لكثره؟ ليس له حد. غالب النساء يضن 
ستة أو سبعة أيام. فاضبطوا هذه القواعد حت ننتقل لا بعدها.

, وPيـPل[زPمRهPا قPضPاؤRه Rيعن الائض وPحPرRمP عPلPي[ه]ا   قال الصنف عليه رحة ال:  oم ةo وPصPو[ PلPص Rقضاؤه ف]ع[ل 
 أي الصوم إذا) يرم على الائض أن تصلي وPيـPل[زPمRهPا قPضPاؤRهالضمي هنا يعود إل الصوم. واكتبوا عند 

ويرم عليها أن تصوم، لكن الصلة ل تصح منها ول تب عليها. أما الصوم فإنه يب عيها ول يصح،
 كذلك كما أخبت عائشة، كنا نؤمر صلى ال عليه وسلمفلذلك تقضيه، لن النساء كن ف عهد النب 

بقضاء الصوم ول نؤمر بقضاء الصلة.

بR ب]وPط[ئ]هPا   قال الصنف:  فRه R كPفZارPة�,يعن الائض وPيPج]  وهذا مروي عن ابن ف]ي اPل[فPر[ج] د]ينPارv أPو[ ن]ص[
عباس ف مسألة الكفارة. فإذا حصل هذا المر، فإن الفاعل يتصدق بدينار أو نصفه، هو على التخيي،
إن شاء يتصدق بدينار وإن شاء بنصف الدينار، كفارة أنه وطئ الائض ف فرجها.

يعن يوز للرجل أن يقتب من الرأة ف غي الفرج. " اصنعوا كل وPتـRبPاحR اPل[مRبPاشPرPةR ف]يمPا دRونPهR   قال: 
شيء إل النكاح " اكتبوا ذلك. يوز للرجل القتاب من الرأة ويصنع كل شيء إل النكاح كما جاء عن

.صلى ال عليه وسلمالنب 

أPة  قال:  PدPب[تRال[مPالن انتبهوا وأشد انتباها). السائل الت سيذكرها الصنف تتاج إل تركيز. قال و 
أPةالصنف:  PدPب[تRال[مPمن هي البتدأة؟ هي الت رأت الدم أول مرة. ويقابل البتدأة العتادة، الت لا عادة و 

سابقة، لكن التبدأة ما لا عادة، فهذه أول مرة ترى الدم فيها.
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ل]سR أPقـPلZهR  قال:  تPج[ R ةPأ PدPب[تRال[مPي,كم أقل اليض؟ يوم وليلة. قال: وQلPصRتPو Rل  لاذا تغتسل ثRمZ تـPغ[تPس]
وتصلي؟ تلس يوما وليلة لن هذا اليوم والليلة بالتأكيد هو حيض، لكن ما زاد على ذلك، ل ندري 
أهو حيض أم ليس بيض. فإذا جلست اليوم والليلة، يعن تعتب اليوم والليلة، ث تغتسل وتصلي، تعتب 
نفسها طاهرة. وهي هذه حالتها يكون الدم مستمرا) وينزل، لكن مع ذلك تصلي وتصوم احتياطا)، وتعتب
نفسها طاهرة. بعد ذلك.

ثـPرPهR   قال:  ا أPك[ PهRمPز[ د[اوPجRي ]مPإ]ن[ لPكم أكثر اليض؟ خسة عشر يوما) فيعن أنه إذا كان دمها ل يتجاوزف
المسة عشر يوما)، يعن انقطع قبل المسة عشر يوما)، أو نقول انقطع ف المسة عشر يوما). إذا) هذه 
الول نسميها البتدأة غي الستحاضة. كيف صورتا؟ هذه الرأة نزل منها الدم واستمر عشرة أيام ث 
انقطع. هل هذه مبتدأة؟ هل هذه مستحاضة؟ ليست مستحاضة، لن الستحاضة الت دمها يتجاوز 
المسة عشر يوما) إذا) البتدأة غي الستحاضة، من هي؟ الت بدأها الدم وانقطع داخل المسة عشر 
يوما) ول يتجاوزه. هذه ماذا نسميها؟ نسميها التبدأة غي مستحاضة. ماذا تفعل؟ ضربت لكم مثال) الن
وقلت امرأة نزل منها الدم لدة عشرة أيام. الصنف يقول اليوم الول وليلته، بالتأكيد من اليض، قطعا) 
هي تلس ل تصلي ول تصوم، فإذا انتهت الربع وعشرين ساعة تغتسل وتعتب نفسها طاهر لدة كم؟ 
لدة تسعة أيام، حت تنتهي العشرة، فإذا انتهت العشرة أيام كلها اغتسلت أيضا) مرة أخرى وأكملت 
الصلة. لكن لاذا تغتسل مرة ثانية؟ لحتمال أن هذا الدم الذي كان ف التسعة أيام يكون حيضا)، 
ويكون انقطع ف ناية اليوم العاشر، فلو صلت بعد ذلك صلتا غي صحيحة، لاذا؟ لن عليها غسل 
يب أن تغتسل. هذا هو عمل الرأة الت ابتدأها اليض وليست مستحاضة؛ يعن ل يتجاوز المسة 
عشر يوما). تلس اليوم الول وتغتسل ث تصلي بعد ذلك، ث بعد العشرة أيام تغتسل مرة ثانية وتستمر 
ف الصلة والصوم. وتنتظر الشهر الثان، إذا تكرر الشهر الثان والثالث بنفس الطريقة؛ يعن ينزل الدم 
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منها عشرة أيام، تكرر نفس العملية بالغتسال بعد اليوم الول وليلته، وتكمل العشرة وبعدها تغتسل. 
فإذا تكرر لدة ثلثة أشهر متتالية، أصبحت هذه الرأة لا عادة. كم عادتا ؟ عشرة أيام. لنفرض أن 
الشهر الول كان رمضان، وهي ماذا عملت ف رمضان؟ اليوم الول من رمضان أفطرت فيه لنا 
حائض اليام التسعة الخرى، صامت فيهن، وبعد ثلثة أشهر، اكتشفت أن حيضها عشرة أيام، إذا) 
علمت أنا بالنسبة لرمضان الذي أفطرت فيه يوما) وصامت تسعة، فما الطلوب منها الن؟ أن تقضي 
كم؟ تسعة أو عشرة أيام؟ تقضي العشرة كلها؛ لن التسعة أيام الت صامتها ليس مقبول منها لنا 
كانت ف أيام اليض، واليوم الت أفطرته أصل) هي أفطرته ف رمضان. إذا) تقضي ما وجب. 

  نكرر: هذه الرأة حاضت عشرة أيام وهي مبتدأة، فماذا تفعل؟ ف اليوم والليلة الول وبعد ناية اليوم 
والليلة تغتسل ث تعتب نفسها طاهرة، فإذا انتهت العشرة أيام اغتسلت مرة ثانية واستمرت على طهرها. 
فإذا تكرر هذا ثلثة أشهر ففي الشهر الرابع تعتب نفسها معتادة، بجرد انتهاء الشهر الثالث، فمعناه 
أنا معتادة. فإذا جاء الشهر الرابع تكرر نفس الشيء من اليض، فاستمر عشرة أيام. فماذا عليها أن 
تفعل؟ هل تلس اليوم والليلة وتغتسل؟ ل بل تلس العشرة أيام كلها، تعتب نفسها حائض ف العشرة 
كلها.

  نثل بثال آخر: هب أن هذه الرأة نزل منها الدم وهي مبتدأة لسبعة أيام، فماذا تفعل؟ تلس اليوم 
والليلة الول ث تغتسل وتصلي، ث تلس ستة أيام ث تغتسل وتصلي ف ناية اليوم السابع. ث إذا تكرر 
ثلثا) علمت أن عادتا سبعة أيام فتجلسه ف الشهر الرابع، وإذا حصل منها صوم ف الشهور الاضية، 
فإنا تقضيه، لعتبار أن صومها غي صحيح. والنفل ل يقضى، بل الواجب فقط. قال الصنف: 

لR وPتRصPلQي, ل]سR أPقـPلZهR ثRمZ تـPغ[تPس] تPج[ R ةPأ PدPب[تRال[مPهل هذا واضح؟ ف مثال العشرة يوم وليلة.و
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ثـPرPهR ا]غ[تPسPلPت[ أPي[ض�ا إ]ذPا ا]نـ[قPطPعP,  قال الصنف:  ا أPك[ PهRمPز[ د[اوPجRي ]مPإ]ن[ لPيعن انقطع ف العاشر، ونثل  ف
بثالة العشرة أيام، اغتسلت أيضا) إذا انقطع.

ي مPا وPجPبP ف]يه],   قال الصنف:  ث�ا فـPهRوP حPي[ضv تـPق[ض] PلPث PرZرPكPإ]ن[ تPيعن تقضي شهر رمضان، العشرة ف
أيام الول الت صامتها ف رمضان. هل الكلم واضح. ضع خط مائل) وانتهت السألة الن.

,   قال الصنف:  PلPد[ فRعPم[ يـPو[ لPأ ,RهPل أيست قبله: أي بلغت سن اليأس قبل أن يتكرر وPإ]ن[ أPي]سPت[ قـPبـ[
: أي ل يعد الدم، فل أي فل تقضي الصوم. يقول وإن أيست قبله، ونن قلنا أPو[ لPم[ يـPعRد[ فPلPثلثا) 

سنعود لثال العشرة أيام، ف الشهر الول جلست يوما) وليلة ث اغتسلت ث بعد مضي العشرة اغتسلت.
ولكن ف الشهر الثان ل يتكرر، بل انقطع الدم ول يأتا أصل) بعد ذلك. فهل تقضي ؟ ف الشهر الول
كان رمضان وف الشهر الثان ل يأتا حيض. فيقول الصنف رحه ال: ل تقضي. 

لPهR,   قوله:  هب أن هذه السألة حصلت لا وعمرها أوشكت على المسي. ف الشهر وPإ]ن[ أPي]سPت[ قـPبـ[
الول جلست هذه اليام العشرة، يوم وليلة ث تسعة أيام. ث ف الشهر الثان بلغت سن اليأس، فالدم 
الذي نزل ف الشهر الثان هل يكن أن يكون حيضا)؟ وهي قد بلغت المسي؟ ونن قلنا ل حيض ف 
المسي. إذا) بلغت سن اليأس أو انقطع ول يأتا دم أصل)، يعن ل يأتا إل شهرا) واحدا) أو شهرين 
فقط، يعن ل يتكرر ثلثا)، باختصار. والصنف يريد أن يقول أنه إذا حصل هذا الثال ول يتكرر ثلثة 
أشهر، إما لنقطاعه أصل) أو لنا بلغت سن اليأس. فهل تقضي ما وجب ؟ ما تقضي.

  أكرر مرة أخرى: ف الثال الول ذي العشرة أيام. أل نقل أنه إذا تكرر ثلثة أشهر ستقضي اليام 
العشرة من الصوم؟ نعم. لكن لاذا؟ لن الشهر الول كان رمضان وهي صامت تسعة أيام ويوما) أفطرته،
لكن اتضح لنا بعد ثلثة أشهر أن العشرة أيام كلها حيض، فثبت لنا أنا صامت وهي حائض فلذلك 
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نلزمها بالقضاء، لكن إذا ل يتكرر اليض ثلثة أشهر، يعن الذي ذكرناه حصل ف الشهر الول. وف 
الشهر الثان انقطع الدم وراح، ما جاءها، فهل نقول لا تقضي ما مضى؟ ل ... ما تقضيه، والسبب 
لننا ل نتيقن أنا صامت ف رمضان. أول يوم فهو حيض، يقينا)، لكن الكلم ف الزيادة.

أPة Rنن ف البداية كنا نتكلم عن البتدأة غي مستحاضة. واكتبوا عند وPإ]ن[ جPاوPزPهR   قال الصنف:  PدPب[تRال[مPو
 RهZلPقـPأ Rل]س تPج[ R  :اكتبوا عنوان، البتدأة غي الستحاضة. قال الصنف vةPاضPحPت الن اكتب وPإ]ن[ جPاوPزPهR فPمRس[

، بالرجوع إل الثال الاضي كنا نقول أن الدم نزل لدة عشرة أيام،  جPاوPزPهR البتدأة الستحاضة الميزة.
لكن ف هذا الثال الديد نزل عشرين يوما) . فنزل دمها ولول مرة ترى الدم لدة عشرين يوما) متصلة. 
فأين يكون حيضها؟ يكون ف المسة عشر يوما) الول. فماذا تفعل من هذه حالتها؟

ر] اPلثZان]ي,   قال الصنف:  يـQزP إ]ن[ كPانP, وPصPلRحP ف]ي اPلشZه[ PمPتRل[مPا Rل]س هذه الت نزل منها الدم عشرين تPج[
يوما). اليوم والليلة الول ستجلسه، ث تغتسل ف نايته. ث تنتظر وتعتب نفسها طاهر فتصلي وتصوم لدة
عشرين يوما). فهي استمرت تصلي وتصوم والدم مستمر لكن بعد اثنا عشر يوما) اختلف لون الدم. بعد 
أن كان أسود ثخي، صار أحر خفيف. واستمر من اليوم الثان عشر وهي باله الفيفة إل يوم عشرين
ث انقطع. هذه الرأة، أهي مبتدأة أم غي مبتدأة؟  مبتدأة، هل هي مستحاضة أم غي مستحاضة؟ 
مستحاضة، وهل هي ميزة أم غي ميزة؟ ميزة.... لكن لاذا؟ لن اثنا عشر يوما) يصلح أن يكون حيض،
وثانية أيام ل تصلح أن تكون حيضا). وهذا مثال آخر يثبت الول، هذه الرأة الت قلنا عنها اثنا عشر 
يوما)، هب أنه ولدة عشرين يوما) استمر معها أسود ثخي لدة سبعة عشر يوما)، ث صار خفيفا)، أنسمي
هذه مبتدأة؟ مبتدأة مستحاضة؟  ميزة أم غي ميزة؟ غي ميزة. لاذا؟ تييزها ل يصلح، فهل يكن أن 
تعل السبعة عشر يوما) الول هي اليض واليام الثلثة ليست بيض؟ فهل يكن أن يكون سبعة عشر
يوما) حيضا)؟ لن أكثر اليض خسة عشر. فهذه غي ميزة.
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  وهذه صورة أخرى لغي الميزة: نفس الكلم يستمر الدم معها عشرين يوما)، لكنها كلها والدم أسود 
ثخي فهل هذه الستحاضة، ميزة أم غي ميزة؟

غي ميزة. إذا) الميزة من هي؟ الت يكون تييزها صال لن يكون حيضا، يعن التمييز يكون داخل 
المسة عشر يوما)، فل يتجاوز المسة عشر يوما). نعود إل الستحاضة الميزة، صاحبة مثال العشرين 
يوما) والسود الثخي اثنا عشر يوما). فما الذي ستعمله هذه؟ ستجلس اليوم الول وتعتب نفسها 
حائض، فل تصوم ول تصلي، ث تغتسل. ث تستمر إل ناية الشهر ث رأت ف اثنا عشر يوما) الدم 
يتلف عن ما بعده. وف الشهر الثان تلس اثنا عشر يوما). فتنتقل إل تييزها وتعمل بذا التمييز. وهي 
ما الذي حصل لا ف الشهر الول؟ رأت الدم ف اثنا عشر يوما) أسود ثخي، ث لدة ثانية أيام كان 
الدم فيها خفيفا).

وف الشهر الثان تلس هذا التمييز. فمعناه أنا تلس اثنا عشر يوما) لن اثنا عشر يوما) يكن أن يكون 
حيضا). لكن هل هذه معتادة؟ الواب ل... ليست لا عادة، بل هي ميزة.

يـQزP يعن جاوز المسة عشر يوما). قال الصنف: وPإ]ن[ جPاوPزPهR   قال الصنف:  PمPتRل[مPا Rل]س تPحPاضPةv تPج[ فPمRس[
 ,PانPيعن إن كان هناك تييز. إ]ن[ ك

صال لن يكون حيض. ما هو التمييز الصال؟ الذي قلنا إنه داخل المسة وPصPلRحP   قال الصنف: 
ر] عشر يوما) أم الثان والذي هو لدة سبعة عشر يوما)، فهذا تييز غي صال. قال:  وPصPلRحP ف]ي اPلشZه[

انتهت السألة الول الن، وضع خطا) للفصل بي السألة الول والثانية. والسألة الثانية اسها اPلثZان]ي, 
التبدأة، الستحاضة، الميزة. فهذه تلس من الشهر الثان. وننتقل إل الثالثة. من هي؟ البتدأة، 
الستحاضة، غي الميزة.
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 يعن تلس يوما) وPإ]لZ أPقPلZ اPل[حPي[ض] أي إذا ما كان عندها تييز صال. يقول: وPإ]لZ  يقول الصنف: 
وليلة. فهذه مثالا مر قبل قليل. وهي الت نزل الدم منها لسبعة عشر يوما) وهو ثخي، ث لثلثة أيام 
خفيف، ث انقطع. فهذه السبعة عشر يوما) ل يصلح أن تكون تييز، لنه خرج عن حدود المسة عشر

يعن تلس يوما) وليلة، ث تغتسل.  وPإ]لZ أPقPلZ اPل[حPي[ض]يوما). فماذا تفعل من هذه حالا؟ قال الصنف : 
ت]حPاضتـRهPا قال الصنف:  ثRمZ غPال]بPه واكتبوا عندها ثلثا)؛ أي ثلثة أشهر. قال الصنف: حPتZى تـPتPكPرZرP ا]س[

يعن تلس غالبه ست أو سبع.

  نصور السألة الخية وهي الت فيها الثال بسبعة عشر يوما). امرأة نزل منها الدم ولدة سبعة عشر يوما)
ثخينا) ولثلثة أيام أخرى كان الدم فيها خفيفا). فالسبعة عشر يوما) ل تصلح أن تكون حيضا) لنا 
تاوزت المسة عشر يوما) لكثر فتة ف اليض، فتجلس يوما) وليلة، ث تغتسل وتستمر ف الصلة إل 
أن ترج العشرين، ث إذا جاء الشهر الثان، تفعل نفس الشيء. ث إذا جاء الشهر الثالث، فتفعل نفس 
الشيء، وإذا جاء الشهر الرابع فتجلس غالب اليض. وكم هي غالب اليض؟ ستة أيام أو سبعة أيام. 
لكن هل تتار بينها؟ الواب أنا تنظر ف قراباتا من النساء، أهلها، أخواتا، أمهاتا، خالتها، فكم 
يضن؟ ست، فتغلب الست، وإن كان سبع فتغلب السبع .

 اكتب عندها: وإن ل يكن تييز صال. وPإ]لZعند قوله وPإ]لZ أPقPلZ اPل[حPي[ض]   أعيد كلم الصنف، قال: 
فتجلس أقل اليض حت تتكرر ثلثة أشهر، ث تلس غالب اليض، يعن ست أو سبع. الن نن 
عندنا ثلثة مسائل: إما مبتدأة غي مستحاضة، وإما مبتدأة مستحاضة ميزة فتجلس تييزها، وإما 

اكتب ست أو غPال]بPه مستحاضة غي ميزة فتجلس غالب اليض؛ الذي هو ست أو سبع. وعند كلمة 
صلى ال عليه سبع. هذا هو مذهب المام أحد، وهو يقول: ل تثبت عادة إل بالتكرار. لن النب 

 قال ف كلمه لبعض النساء ف مسألة اليض، قال: " دعي الصلة أيام أقراءك " والقراء جع، وسلم
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والمع معناه أن فيه تكرار وأقل المع ثلثة. أما جهور أهل العلم فإنم ل يشتطون التكرار لثبوت 
العادة. فعندهم بجرد أن يصل الدم مرة واحدة فإنا تلس، يعن داخل المسة عشر تلس. وهذا هو
السهل واليسر والوضح للنساء، وهذا هو الوافق للجمهور، ولذلك يكن أن نقول: وعنه؛ يعن رواية 
ثانية عن المام أحد، تلس دمها. يعن تلس إذا رأت الدم، كالمهور؛ يعن اختاره المهور واختاره 
الوفق ابن قدامة. الوفق ابن قدامة اختار هذا الرأي أنا تلس دمها مثل المهور ول تلتفت إل 
التكرار. نن بعدما انتهينا من الشرح قلنا أن هناك رأي آخر أسهل لكن لبد من شرح هذه السألة فل 
يكن أن نتك هذا, وعلى العموم هو رأي وموجود للمام أحد وهذا اختياره وإن خالفه المهور لكن 
من قلد المام أحد ف هذه السألة فل حرج عليه أما مذهب المهور فأظنه أنه القرب إل الصواب, 
وال تعال أعلم.

تPحPاضPةv مRع[تPادPةv تـRقPدQمR عPادPتـPهPا,   قال الصنف:  انتهينا الن من مبتدأة، والن نذهب للمعتادة. وPمRس[
يقول العتادة، الت لا عادة، لنفرض امرأة عادتا خسة أيام ث جاءها ف بعض الشهر وفجأة فصارت 
تيض عشرة أيام. فماذا تفعل؟

تPحPاضPةv مRع[تPادPةv تـRقPدQمR عPادPتـPهPا,تلس كم؟ العشرة أو المسة؟ يقول الصنف:   على الذهب ، فإذا وPمRس[
كانت عادتا خسة أيام، فجاءها ف شهر عشرة أيام، فكم تلس؟ تلس العادة خسة أيام حت تتكرر 
ثلثة أشهر بنفس الدة فتنتقل للعشرة. هذا الذهب.

تPحPاضPةv مRع[تPادPةv تـRقPدQمR عPادPتـPهPا,  أما الثال الذي يطابق كلم الصنف، فقوله:   يقول إن هذه الرأة وPمRس[
معتادة خسة أيام وف شهر من الشهور نزل منها الدم لعشرين يوما) فصارت مستحاضة؛ والستحاضة 
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يعن تاوزت المسة عشر يوما). فالن هي عشرين يوما) حيضها أو دمها. وعادتا خسة أيام. فبماذا 
تعمل؟ تعمل بالعادة.

  مثال آخر: هذه الرأة عادتا خسة أيام. وف الشهر من الشهور نزل منها الدم لعشرين يوما)، ولدة 
عشرة أيام كان أسود ثخي، واليام العشر الخرى خفيف. هذه مستحاضة ميزة ولا عادة. فعندها 
عادة وهي خسة أيام وعندها تييز عشرة أيام. وهي مستحاضة. فتقدم ماذا؟ تقدم القوى؛ العادة. 
وبعض أهل العلم يقدم والتمييز، وأظنه أقوى، لكن الذهب يقول العادة هي القوى.

ءv, وPن]يZةR   قال الصنف:  ةo إ]ن[ خPرPجP شPي[ PلPص QلRك[ل RوءRضRو]الPو RهRب لR اPل[مPحPلQ وPعPص[ وPهPا غPس[ وPيـPل[زPمRهPا وPنPح[
ت]بPاحPة],  س[ يعن يلزم الستحاضة ونو الستحاضة مثل صاحب السلس. العصب تضع شيئا) حت ل اPل]

يرج الدم، فتمنع نزول الدم أو ينع نزول النجاسة إذا كان صاحب سلس. والوضوء، هذا الثالث. إذا) 
ماذا يلزم الستحاضة؟ أربعة أمور: الول: غسل الل، الثان: عصبه، الثالث: الوضوء لكل صلة إن 
خرج شيء، يعن الوضوء لكل وقت صلة. الرابع: ونية الستباحة؛ تنوي استباحة الصلة. بأي شيء 
تنوي استباحة الصلة؟ يقول إذا توضأت ما تنوي رفع الدث، لن حدثها ما يرتفع، وإنا تنوي 
استباحة الصلة.

إ]لZ مPعP يعن هذه الستحاضة، يرم أن يطؤها زوجها قوله: وPحPرRمP وPط[ؤRهPا إ]لZ مPعP خPو[ف] اPلزQنPا.   قال: 
ويروون ف هذا أثر عن عائشة رضي ال عنها وفيه أن زوجها ل يأتيها.خPو[ف] اPلزQنPا. 

م�ا,   قال الصنف:  ثـPرR مRدZة] اPلنـQفPاس] أPر[بـPعRونP يـPو[ ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الذي يرج مع وPأPك[
الولدة، أو عقب الولدة، أو قبل الولدة؛ قبيلها بيسي. يعن الدم الذي يرج للولدة يسمى نفاس. 
أكثر مدة النفاس أربعون يوما) معن هذا أن الرأة لو ولدت ونزل الدم مع الولد واستمر خسة وأربعي 
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يوما). فكم من هذه اليام يعد نفاسا؟ أربعي. فالمسة الزائدة هل تصلي فيها؟ تصلي وتصوم. هذا 
العن. لكن ما دامت أنا ف الربعي والدم موجود فل. فلنفرض أن الدم نزل لثلثي يوما)، فهل تصلي 
ف العشر اليام الخية الكملة له حت يصي أربعي، فهل تصلي؟ تصلي.

ءR ف]يه]  قال:  رPهR اPل[وPط[ يRك[ v ر  مثاله: امرأة ولدت فخرج منها الدم لربعي يوما) العشر الياموPالنـZقPاءR زPمPنRهR طRه[
ءR ف]يه]هذه، نقاء ف زمن النفاس. أليس كذلك؟ قال:  رPهR اPل[وPط[ يRك[ v ر  لكن هذه العشرة وPالنـZقPاءR زPمPنRهR طRه[

أيام أليست طهر؟ فلماذا نكره الوطء؟ ل نرم الوطء لكن نكرهه. لاذا الكراهة؟ لسبب، فيقولون 
انقطاع الدم ف هذه الفتة ل يؤمن أن يعود، فقد يعود ف أثناء الماع، فلذلك يكرهونه، لكن ل 
يرمونه .

رP ع]دZةo وPبـRلRوغ o   قال الصنف:  كPام]ه] غPيـ[ يعود إل دم النفاس أو النفاس.وPهRوP قوله: وPهRوP كPحPي[ضo ف]ي أPح[
إذا) النفاس مثل اليض ف الحكام، ما هي الحكام؟ من الحكام ترك الصلة فالرأة تتك الصلة ف 
اليض، كذلك ف النفاس. كذلك ترك الصوم، كذلك ف النفاس. تري الوطء، كذلك ف النفاس. 
وجوب الكفارة بالوطء، كذلك ف النفاس. هذا كله موجود ف اليض، وكذلك ف النفاس. إذا) تري 

رP ع]دZةo وPبـRلRوغ o الصلة والصوم وتري الوطء والكفارة. قال:  يقول النفاس مثل اليض إل ف العدة غPيـ[
فليس مثل اليض. وكذلك ف البلوغ فليس مثل اليض. لاذا؟ لن عدة الطلقة تكون باليض، ثلث 
حيضات. لكن النفاس ليس عدة. أليست الرأة إذا نفست تنتهي عدتا؟ نعم تنتهي بوضع الولد وليس 

كذلك اليض علمة على البلوغ، لكن النفاس ليس علمة وPبـRلRوغ o بالدم، فالدم ليس له علقة. قوله: 
للبلوغ، علمة البلوغ بالنسبة للنفاس، النزال الذي حصل من الرأة قبله، المل الذي حصل. إذا) 
اليض يتلف عن النفاس ف مسألة العدة فيعتد باليض ول يعتد بالنفاس، ويعتب اليض علمة بلوغ 
بينما النفاس ل يعتب علمة بلوغ لنه فيه علمة قبله.
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  شرع الصنف عليه رحة ال ف كتاب الصلة. قال:

ة] PلZلصPا RابPك]ت
والصلة تعريفها، ف اللغة: الدعاء، وف الشرع: أقوال وأفعال مصوصة مفتتحة بالتكبي ومتتمة   

بالتسليم. إذا) الصلة مكونة من قول يذكر أو عمل يعمل، وهذه القوال والعمال مددة مسبقا) تبدأ 
بتكبية الحرام وتنتهي بالتسليم.

إ]لZ حPائ]ض�ا وPنـRفPسPاءP,  قال الصنف عليه رحة ال:  o فZلPكRم oل]م بR اPل[خPم[سR عPلPى كRلQ مRس[  إذا) نضع تPج]
شروط وجوب الصلة. فتجب على من ؟ على ثلثة، ثلثة شروط: مسلم، مكلف، ليس حائض ول 
نفساء. ثلثة أمور: السلم فل تب على الكافر، الكلف، هو البالغ العاقل، اكتب عند الكلف، بالغ 
عاقل. إذا قيل مكلف، يعن بالغ، فالصغي ليس مكلفا)، وعاقل يرج النون فالنون ليس بكلف. وجاء
ف الديث: " رفع القلم عن ثلثة " إل حائضا) ونفساء، فالائض والنفساء هي داخلة ف السلم وف 

 لكنها خرجت بشرط خاص، لو أن الصنف ما ذكر إل حائض ونفساء وقال مسلم مRكPلZفقوله 
مكلف، فمعن هذا أنه سيشمل الائض والنفساء لن الائض مسلمة وهي مكلفة أيضا). إذا) إل 

.صلى ال عليه وسلمالائض والنفساء، لنا استثنيت هكذا ف عهد النب 

نRونo وPلP صPغ]يرo غPي[ر] مRمPيZز   قال الصنف:  ح{ م]ن[ مPج[ ح{قوله وPلP تPص]  يعن الصلة. وهنا ننتبه، وPلP تPص]
قول الصنف والشروط الذي ذكرها. الشرط الول قال تب على السلم، فغي السلم، نقول ل تب 
رج» الكافر، فالكافر ل تب عليه ول  عليه. وعدم الوجوب غي عدم الصحة، فالسؤال الن السلم ي»

 يرج اثني، أو يرج ثلثة؟ بل يرج اثني، سيخرج النون؛ فإنه ل تصح منه مRكPلZفتصح منه. وقوله: 
ول تب عليه. ويرج أيضا) الصغي من دون البلوغ، ومن دون البلوغ سينقسمون إل قسمي، لن من 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

دون البلوغ، إما هو ميز أو غي ميز. يعن من كان دون البلوغ، سيبدأ من سن، مثل)، من اليوم الول؛ 
، هذه السنوات 1 إل 14يعن من سنة إل سن المسة عشر إن تأخر بلوغه. فمعناه أنه من 

 ، فإذا بلغ السبع فقد بلغ سن التمييز، وما دون ذلك فغي ميز، يعن 7 إل 1ستنقسم، يقولون من 
المس والثلث سنوات وسنتي وأربع سنوات، فهذا صغي ل ييز، ل يفهم النية ول يفهم العبادات ول
يدرك معناها. فإذا) الصغي غي الميز، مثل النون، ل تب عليه ول تصح. وأما الصغي الميز، ل تب 

نRونo وPلP صPغ]يرo غPي[ر] عليه لكنها تصح منه، فإن صلها كانت نفل). إذا) قول الصنف  ح{ م]ن[ مPج[ وPلP تPص]
 أخرجت من، أبقت من؟ الصغي الميز.مRمPيZز

رo,  قال الصنف:  , وPضPر[بRهR عPلPى تـPر[ك]هPا ل]عPش[ oب[عPا ل]سPه[ب RهRر]مPه] أQل]يPى وPلPعPعلى ول الصغي الميز أمره  و
وهذا ل يدل على وجوب الصلة على الصغي، فهي بالصلة بسبع وضربه على تركها لعشر، للحديث.

ل تب عليه، وإنا يب على الول أن يأمره، الب هو الأمور أن يأمر والطفل ما هو مأمور بأن 
يصلي. فإن صلى وإل ل يأث ول يعاقب عليها شرعا)، لكن والده يأمره با لسبع سنوات، فإذا بلغ 
العشر سنوات يضربه عليها.

عR ب]ن]يZت]ه],قال الصنف:    يرRهPا إ]لPى وPق[ت] اPلضZرRورPة] إ]لZ م]مZن[ لPهR اPل[جPم[ رRمR تPأ[خ]  يرم تأخي الصلة إل وPيPح[
وقت الضرورة. وما هو وقت الضرورة؟ أوقات الصلة خسة، عندنا صلتي لا وقتان؛ يعن ينقسم 
وقتها إل وقت اختيار ووقت اضطرار. إذا) وقت الضرورة يدخل ف صلتي فقط، ف وقتي فقط. ما 
ها؟ صلة العصر وصلة العشاء، هذه الت فيها وقتي: وقت اختيار ووقت اضطرار، وما سوى ذلك 
من الصلوات الثلث الباقية، فما فيها إل وقت واحد. وسيأت تفصيل هذا الكلم ف وقته. فنؤجل 
الكلم عليه، لكن نفهم أنه وقت الختيار الصلة تؤدى فيه، اختيارا)، لكن وقت الضطرار ل يوز 

يرRهPا إ]لPى وPق[ت] اPلضZرRورPة]تأخي الصلة إليه إل ف حالة الضرورة. هذا معناه. فالصنف يقول:  رRمR تPأ[خ] وPيPح[

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

، يرم أن يؤخرها إل أن يرج وقت الختيار ويدخل وقت الضطرار ف الصلوات الت فيها وقتي؛ 
اختيار واضطرار. دعون أمثل ول نستعجل، فل داعي إل العجلة. صلة العصر، يدخل وقتها من مصي
ظل الشيء مثله، واحد، ويستمر إل أن يصي ظل الشيء مثليه. انتهى وقت الختيار، فيبدأ وقت 
الضطرار من الثلي إل غروب الشمس، فمن صلى الصلة ف أول وقت الختيار، فهذا الفضل. فإن 
صلها ف وسط وقت الختيار، فما الكم؟ يوز. ومن صلها ف آخر وقت الختيار، فما الكم؟ 
يوز. ف بداية وقت الضطرار، فل يوز ذلك، ل يوز له هذا. إل إذا كان لعذر، إل إذا كان لضرورة. 

  مثال آخر: أخر الصلة إل أن أذن الغرب، فهل يوز هذا؟ ل، ل يوز هذا الفعل. إذا) لحظوا من 
صلى ف وقت الختيار، هذه صورة. ومن صلى ف داخل الضرورة، هذه صورة ثانية. ومن صلى بعد 
خروج الوقت. هذه صورة ثالثة. فما الفرق بي الصور الثلث؟ الذي صلى ف وقت الختيار، وهل 
فهمتم الراد بوقت الختيار وهو أول الوقت. ف الثال السابق، ف ظل الشيء من مثله إل مثلي، فهذا 
وقت الختيار. فالصلة ف هذا الوقت أداء، وليست قضاء، وإن صلها ف وقت الضطرار، فالصلة 
أداء لكن مع الث، وإن صلها بعد خروج الوقت فالصلة قضاء. 

يرRهPا إ]لPى وPق[ت] اPلضZرRورPة] إ]لZ  يقول الصنف:  رRمR تPأ[خ]  استثن صورة والكلم نفسه ينطبق على وقت وPيPح[
العشاء، فوقت العشاء من مغيب الشفق إل ثلث الليل أو إل نصف الليل، على قولي، معن هذا أن 

يرRهPا إ]لPى وPق[ت] اPلضZرRورPة] إ]لZ م]مZن[ ما بعد الثلث أو بعد النصف فهذا وقت اضطرار. يقول:  رRمR تPأ[خ] وPيPح[
عR ب]ن]يZت]ه],  هذا الول الستثن، من له المع بنية المع مثل السافر والريض إذا نوى المع، فأخرلPهR اPل[جPم[

الصلة، ول نقول أخر الصلة إل وقت الضرورة، بل أخر الصلة إل خروج الوقت، فهل يأث أو ل 
يأث؟ ل يأث، يوز له ذلك. إذا) يوز تأخيها من له المع، لكن الذي ليس له المع، يعن من يباح له
المع، أما من ل يباح له المع فل يؤخر الصلة إل وقت الخرى.
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عR ب]ن]يZت]ه],  قال:   قوله من له المع، ماذا نفهم منه؟ هل لكل أحد من أراد المع؟ ل, بلم]مZن[ لPهR اPل[جPم[
من يباح له المع؛ كأن يكون مسافرا) أو يكون مريضا). قوله: بنيته يعن بنية المع، معن هذا أن 
السافر إذا أراد أن يؤخر الصلة أو يمع جع تأخي يلزمه أن ينوي التأخي ف أول وقت الصلة الول،
ما يتك الصلة ترج، مثل) صلة الظهر، ث يقول سأجع ، فنقول ف حالة عدم النية أن الصلة صارت 
قضاء). فلبد من نية المع قبل خروج وقت الول. هذا الول.

تPغ]لv ب]شPر[طo لPهPا يPح[صRلR قPر]يب�ا,   والثان قال:  بشرط لا؛ يعن للصلة، كالذي يريد أن يصلي ف وPمRش[
الوقت فل يد ثوبا) يست عورته، كأن يد ثوب مرق، فيشتغل بتقيع هذا الثوب، فل يفرع من ترقيع 
هذا الثوب إل مع خروج الوقت، فماذا يفعل؟ أيصلي بغي ست عورة أم يفرط ف الوقت؟ هل فهمتم 
السألة؟ قال الصنف مثل هذا له أن يشتغل بست العورة ولو خرج الوقت ث يصلي ف بداية وقت 

معن هذا أن يكن، ف  ب]شPر[طo لPهPا يPح[صRلR قPر]يب�ا, الصلة الت بعدها. هذه تعتب حالة ضرورة. قوله:
الثال الذي ذكرت، أن يشتغل هو بتقيع الثوب وينتهي مع أذان العصر أو بعد أذان العصر بمس 

إن كان سيحصله بعيدا) فإنه يتك ست العورة ويصلي على  دقائق أما إذا كان سينتهي مع الغرب. يعن
تPغ]لv ب]شPر[طo لPهPا حاله. قوله:  يPح[صRلR يعن مشتغل بتحقيق شرط من شروط صحة الصلة. قوله: وPمRش[

يعن بعد خروج الوقت. إذا كان سيخرج الوقت بسبب اشتغاله بشرطها، فيجوز له ذلك، لكن قPر]يب�ا, 
بشرط ما يرج الوقت بزمن طويل، يرج يسيا)؛ يعن ف بداية وقت الت بعدها، هذه مسألة ضرورة، 
مسألة اضطرار. نتكلم عن شخص ل يوجد عنده ماء، أو ل يوجد عنده حبل ليبطه بالدلو إن كان 
الاء ف بئر، أو شخص ل يوجد عنده شيئا يست عورته، لكن إذا كان عنده ما يست العورة فل يشتغل 
بتقيع الثوب. يأخذ الثوب الوجود ويست به العورة، لعدم الضرورة.
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دRهPا كPاف]رv   قال الصنف:  يعن جاحد الصلة كافر لنه مكذب ل ولرسوله وللجاع. انتقل وPجPاح]
الصنف إل الذان والقامة. قال:

RةPامPق PذPانR وPال[] فPص[لv في اPل[
  ما معن الذان وما معن القامة؟ اكتبوا التعريفان: الذان: العلم بدخول الوقت، القامة: العلم 
بالقيام للصلة.

قPامPةR فـPر[ضPا ك]فPايPةo   قال الصنف عليه رحة ال:  PذPانR وPال[] حكم الذان وحكم القامة فرض كفاية، اPل[
 لا أمر بعض صلى ال عليه وسلميعن إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والدليل على هذا أن النب 

الصحابة الذين كانوا عنده، مالك والويرث وغيه، قال: " إذا حضرت الصلة فليؤذن لكم أحدكم" ما
قال كلكم أذنوا، فواحد هو الذي يؤذن، إذا) إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هو فرض كفاية على 

أما النساء فليس عPلPى اPلرQجPال] من؟ هو فرض كفاية على من؟ هو فرض كفاية بشروط، ما هي؟ قال: 
رPار] عليهن أذان ول إقامة. قال:  Pح[ أما العبيد فليس عليهم أذان ول إقامة باعتبار أن العبد مشغول بقاPل[

ل]ل[خPم[س ] خرج بذلك السافرون، لن السافر تفف عنه ف الصلة. قال: اPل[مRق]يم]ينPسيده. قال: 
اPل[مRؤPدZاة]  للصلوات المس الؤداة، أي الفروضة والت تصلى أداء) وليس قضاء، أما إذا كانت قضاء فل  ]

عPة]تكون واجبة. قال:   كان يؤذن له مؤذنون ف صلى ال عليه وسلم أيضا) يؤذن لا لن النب وPال[جRم[
المعة. إذا) هي فرض كفاية على الرجال دون النساء، الحرار دون العبيد، القيمي دون السافرين، 
للخمس دون غيها، يعن إذا أراد أن يصلي النسان صلة؛ نفل مثل) أو غي المس، فليس عليه أذان 
ول إقامة على سبيل فرض الكفاية، الؤداة فليست القضية، المعة كذلك يؤذن لا.
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ح{   قال الصنف:   رقموا هذه الشروط، مرتبا)؛ يعن أن يؤدى الذان  إ]لZ مRرPتـZب�ايعن الذانولP يPص]
 فلو أتى بألفاظ الذان لكن أخل بالتتيب، فالذان صلى ال عليه وسلمبالتتيب الذي ورد عن النب 

ليس بصحيح، قال أشهد أن ل إله إل ال أشهد أن ل إله إل ال، ال أكب ال أكب أشهد أن ممدا) 
رسول ال. أتى باللفاظ كلها لكنه أخل بالتتيب، فل يصح الذان. لاذا؟ لنه هكذا ورد. وروده، هذه

 يعن ل يفصل بي الذان بفاصل طويل مRتـPوPال]ي�اعبادة وردت بذه الصفة فالخلل با مبطل لا. قال: 
 يعن ينوي به الذان لنه عبادة والعمال بالنيات. لكن لو قال ألفاظ الذان بل مPن[و]يZايقطعه. قال: 

نية، فبعد أن انتهى نظر للساعة وبدا له دخول الوقت فقال أعتب هذه اللفاظ أذان، فهل يكون حصل
ل بد أن يكون الؤذن ذكرا).م]ن[ ذPكPرo فرض الكفاية؟ الواب ل. قال: 

يZزoقال:  PمRفلو أذن الصغي غي الميز الذي ل يعقل الذان ول يعقل النية لكنه حفظ ألفاظ الذان م 
وPلPو[ وقالا، فل يعتب أذانه، لن الذان الشرط له النية والنية ل تعقد من الصغي غي الميز. قال:  o ل عPد[

 وصف الؤذني بالمانة، وقال: صلى ال عليه وسلملبد أن يكون ذا عدل ف الظاهر لن النب ظPاه]ر�ا 
" الؤذن مؤتن ". 

ر o  قال:  وبعد الوقت، فلو أذن الؤذن قبل الوقت فالذان باطل، فليس بصحيح وPبـPع[دP اPل[وPق[ت] ل]غPي[ر] فPج[
ويعيده مرة ثانية، أخطأ الؤذن وأذن والوقت ما دخل. الذان هو العلم بدخول الوقت، فإذا ل يدخل 

ر الوقت فالذان ليس صحيح ويعاد. قوله:  يعن إل الفجر فإنه يؤذن لا قبل الوقت؛ هو الذانل]غPي[ر] فPج[
الول. الفجر له أذانان؛ الول والخي، والخي بعد الوقت، والول قبل الوقت. والشروط سبعة.

نRهR   الن الستحبات: قال:  ؛ رفيع الصوت وزاد بعضهم حسن الصوت، صPيQت�ايعن الؤذن وPسRنZ كPو[
ين�ا الطلوب رفع الصوت وحسن الصوت يستحب.  لنه مؤتن على الوقات ومؤتن على العورات؛ أPم]
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ا ب]ال[وPق[ت ] لنه قديا) كانوا يؤذنون على النارة فيكشف البيوت،  يستحب أن يكون عالا بالوقت، عPال]م�
لكن ل يشتط لنه قد يكون ل يعلم الوقت لكن غيه يعلمه مثل ابن أم مكتوم رضي ال عنه يؤذن، 
يقال له أصبحت، فيقوم يؤذن، فالعن أن غيه يعرف الوقت. هذه الستحبات يستحبونا لنا تقق 
مقصود الذان وفيها مصلحة الذان.

ة]    قال الصنف:  PلPص QلRل]ك PامPقPأPى, وPولR صلى ال كما كان النب وPمPن[ جPمPعP أPو[ قPضPى فـPوPائ]تP أPذZنP ل]ل[
 يفعل. وهذا ف حق اثني، من جع، كالذي يمع الظهر والعصر مثل) أو الغرب والعشاء أو عليه وسلم

قضى فوائت، شخص فاتته صلة أو عدة صلوات فإنه يؤذن للول ويقيم لا بعدها.

ر�ا   قال الصنف:  س] ل]ه ] أن يتابع قول الؤذن ويقول مثل ما يقول الؤذن وPسRنZ ل]مRؤPذQنo وPسPام]ع]ه] مRتPابـPعPةR قـPو[
عPلPة], للحديث: " إذا سعتم الؤذن فقولوا مثل ما يقول ". قال الصنف:  يـ[ Pل[حPف]ي ا Zيعن حي على إ]ل

الصلة وحي على الفلح فإنه ل يتابع وإنا يقول : ل حول ول قوة إل بال، للحديث. قال الصنف: 
عPلPة], يـ[ Pل[حPف]ي ا Zإ]ل  P ةPلPقـ : اPل[حPو[ RولRقPيـPف حي على الصلة يقول ل حول ول قوة إل بال، وحي على فـ

الفلح يقول كذلك ل حول ول قوة إل بال، للحديث.إذا) الصنف يقول يسن متابعته سرا)، استثن من 
هذا كم صورة؟ صورتي. الصورة الول إل ف اليعلة، واكتب عندها واحد. والصورة الثانية، الت ل 

ما هو التثويب؟ التثويب إذا قال الصلة خي من وPف]ي اPلتZث[و]يب ] يتابع فيها، على كلم الصنف، قال: 
, النوم، يقول ف التثويب، قال الصنف:  Pر[تPرPبـPو Pق[تPدPدليلهم ف هذا استحسان ظاهر، استحسان ص

فقط. والظاهر أن التابعة هي الول. لكن قال ابن مفلح ف الفروع: وقيل يمع بينهما، يعن يقول مثل
ما يقول الؤذن ويقول صدقت وبررت. إذا) عندنا ثلثة أقول: الذهب يقول ف التثويب: صدقت 
وبررت. والقول الثان ف الذهب أن يمع بينهما، فيقول الصلة خي من النوم ويقول صدقت وبررت. 
والقول الثالث والظاهر أنه خارج الذهب أنه يتابع الؤذن ول يقول صدقت وبررت لعدم الورود.
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مR بـPع[دP فـPرPاغ]ه],   قال:  PلZلسPي[ه] اPلPع Qب]يZلنPى اPلPع Rة PلZالصPيعن يسن.و

وPالد{عPاءR  قال:  P دPرPا وPم Rو[لPقـPفما الذي يسن ؟ يسن متابعته، هذا واحدو 

 ، هذا الثان. قول ما ورد، هذا الثالث. "اللهم رب هذه الدعوة صلى ال عليه وسلمالصلة على النب 
التامة والصلة القائمة، أت¿ ممدا) الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ممودا".

هR   قال الصنف:  Pع[دPبـ oد أPو[ ن]يZة] رRجRوعo يعن بعد الذان. وPحPرRمP خRرRوجv م]ن[ مPس[ج] o ر وحبذا لو تفكواب]لP عRذ[
هذه العبارات، مثل هذه الضمائر اكتبوا عندها، ول تتكوها، لنه إذا جئت إل الراجعة قد تفوت. إذا) 
ل يوز الروج من السجد بعد الذان إل ف صورتي: الول: إذا خرج بعذر، أصابه عذر فأجبه على 
الروج. الثانية: أو نوى الرجوع. يقول التمذي: والعمل على هذا عن أهل العلم من أصحاب رسول ال

 ومن بعدهم. انتقل الصنف عليه رحة ال إل باب شروط الصلة. قال: باب صلى ال عليه وسلم
شروط الصلة 

ا Pه[ب RةPقQلPعPتـRم]لPا Rث ة] وPال[مPبPاح] PلZلصPة] اZص]ح RوطRرRش

  مر معنا الشروط، فقلنا الشروط والركان، والفرق بينهما اثنان: الشرط خارجها ومستمر. قال 
تZةv: الصنف:  ة] س] PلZلصPة] اZح , الول: شRرRوطR ص] هذا رقم واحد، واكتبوا عنده طPهPارPةR اPل[حPدPث] وPتـPقPدZم[ت[

الشرط الول.

وPى ظ]لQ اPلزZوPال ]   الثان:  ؤRهR س] ر] م]نP اPلزZوPال] حPتZى يـPتPسPاوPىP مRن[تPص]بv وPفـPيـ[ , فـPوPق[تR اPلظ{ه[ وPدRخRولR اPل[وPق[ت]
بدأ الصنف ببيان وقت الظهر، مت يدخل وقت الظهر؟ من الزوال؛ وهو ميل الشمس من وسط 

حPتZى يـPتPسPاوPىP مRن[تPص]بv السماء إل اتاه الغرب، أدن ميل، هذا هو الزوال. يستمر وقت الظهر قال: 
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ؤRهR يعن شيء شاخص،  وPى ظ]لQ اPلزZوPال ]يتساوى الشيء مع ظله، وPفـPيـ[ ؛ فء الزوال ما هو؟ ظل الزوالس]
ما هو؟ نقول إذا طلعت الشمس وارتفعت فإن الظل يكون ف الهة الخرى؛ طلوعها من الشرق، 
فالظل يكون ف الغرب، وكلما ارتفعت تناقص الظل، إل أن تصبح الشمس ف وسط السماء، وهنا ف 
هذه الالة يكون أحد أمرين، إما أن ينتفي الظل فل يكون موجودا)، وإما أن يكون هناك ظل يسي، 
لن الشمس قد ل تكون عمودية على بعض الناطق، فهذا الظل يسمى ظل الزوال، يعن الظل الوجود 
ساعة وجود الشمس ف وسط السماء يسمى فء الزوال، ظل الزوال، ث تبدأ ف الغروب. ث تبدأ ف 
الغروب وتتجه نو الغروب؛ تزول، فإذا زالت اته الظل إل جهة الشرق، وكلما نزلت الشمس ازداد 
الظل ف جهة الشرق. إذا) الظل كان ف جهة الغرب ث تناقص ث تناقص ث وصل إل حد معي فوقف 
ث بدأ ف الزيادة لكن ف الهة الثانية. هذا الظل الذي كان موجودا) ف وقت كون الشمس ف وسط 
السماء نسميه ظل الزوال أو فء الزوال، هذا ل نبد أن نسبه ونعرف مقداره حت ل ندخله ف الثل 
والثلي، فإذا صار ظل القلم مثله، بدون فء الزوال فمعناه أنه ليس بثله الن، يعن لو كان القلم بطول
خسي سنتيمتات، وفء الزوال حسبناه للقلم ف هذا اليوم ووجدناه عشرة سنتيمتات، معناه أن دخول
وقت العصر وخروج وقت الظهر إذا صار ظل القلم كم؟ ستي سنتيمتا) والعشرة الزائدة هذه أصل فء 
زوال فهي موجودة، والمسي هي الظل.

وPى ظ]لQ اPلزZوPال ]  إذا) قول الصنف:  ؤRهR س] ر] م]نP اPلزZوPال] حPتZى يـPتPسPاوPىP مRن[تPص]بv وPفـPيـ[  معناه فـPوPق[تR اPلظ{ه[
إذا كان القلم طوله خسي سنتيميت والظل عشرة سنتيميت ث صار ظل القلم خسي، فهل خرج وقت 
الظهر أو إنه لا يرج بعد؟ ما خرج لنه صار الظل للقلم طوله أربعي سنتميت فإذا صار ستي خرج. 
خرج وقت الظهر ودخل العصر. مت يرج العصر ؟ إذا صار ظل الشيء مثليه، يعن طول القلم ف 
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، ونضيف عليها ظل 100 سنتيمت، لن القلم خسي، فمرتي يعن 110الثال، كم يب أن يصي؟ 
 سنتيمت.110الزوال وهو عشرة فقط، فكم يصي؟ يصي 

وPى ظ]لQ   قال الصنف:  ؤRهR س] ر] م]نP اPلزZوPال] حPتZى يـPتPسPاوPىP مRن[تPص]بv وPفـPيـ[ , فـPوPق[تR اPلظ{ه[ وPدRخRولR اPل[وPق[ت]
تPارR ل]ل[عPص[ر]  . وPيPل]يه اPل[مRخ[ ءoيعن الوقت الختار للعصر، ولقد مر� شرح»ه، اPلزZوPال ] يرP ظ]ل{ كRلQ شPي[ حPتZى يPص]

 , وPى ظ]لQ اPلزZوPال] ثـ[لPي[ه], س] وPالضZرRورPةR فانتهى وقت الختيار للعصر ودخل وقت الضرورة للعصر ، قال: م]
 , سبق أن شرحنا هذا الكلم، وقلنا أن الصلة ف وقت الختيار والصلة ف وقت إ]لPى اPل[غRرRوب]

الضطرار تعتب كلها أداء، والفرق الث، أن الول ليس فيه إث، والثان فيه الث.

,مت الغرب؟ من الغروب قال: وPيPل]يه اPل[مPغ[ر]بR   قال:  RرPم Pح[  والشفق الحر حرة حPتZى يPغ]يبP اPلشZفPقR اPل[
تكون ف جهة الغرب، وهي ف القيقة بقايا ضوء الشمس.

تPارR ل]ل[ع]شPاء]   قال:  وقت العشاء فكذلك وقتان؛ وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الختياروPيPل]يPهR اPل[مRخ[

 , PوZل] رR قال: إ]لPى ثـRلRث] اPللZي[ل] اPل[ , وPيPل]يه اPل[فPج[ oانPث oر من طلوع الفجر الثان، وPالضZرRورPةR إ]لPى طRلRوع] فPج[

 يعن إل شروق الشمس.إ]لPى اPلش{رRوق]قال: 
رPامo ف]ي وPق[ت]هPا,   قال الصنف عليه رحة ال:  تRوبPةv ب]إ]ح[ رPكR مPك[ يعن بتكبية الحرام ف الوقت، تدرك وPتRد[

الكتوبة بإدراك تكبية الحرام ف الوقت، للحديث: "من أدرك من العصر سجدة " يعن ركنا واحدا) " 
قبل أن تغرب الشمس فقد أداها " ومعن هذا لو أن السلم مثل، هب أنه استيقظ من النوم وكان باقي 
على خروج الوقت لظات، فتوضأ وقال ال أكب، فأذن الؤذن للصلة الت تليها. فهل صلته أداء أو 
قضاء؟ فإذا وقعت الصلة كلها داخل الوقت أداء
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وإذا وقعت كلها خارج الوقت قضاء. وإذا كان نصفها ف الوقت ونصفها خارج الوقت؟  أداء، إذا أدرك
تكبية الحرام فهي أداء.

يرRهPا إ]لPى وPق[تo لP يPسPعRهPا,   قال الصنف:  رRمR تPأ[خ] إذا) هذه الصلة سنقول هي أداء، لكن هل لPك]ن[ يPح[
يوز هذا الفعل؟ ل يوز، تعمده ل يوز، أما إذا غلب على النسان بعذر فإنه ل يأث. ومعناه أنه إذا 
دخل الوقت والوقت مدته ثلث ساعات، فأنت باليار؛ تصلي ف أول الوقت أو ف وسط الوقت أو 
ف آخر الوقت، مع أن الفضل الصلة ف أول الوقت لكن لو أخرت الصلة إل وقت ضيق ل يسع إل
الصلة، فتصبح باليار أو باللزام الن؟ يب عليك أن تصلي الصلة قبل أن يضيق وقتها، ويب أن 
تكون الصلة كاملة داخل الوقت لن المر بالصلة ف وقتها يعن إياد الصلة كاملة داخل الوقت، 
فإن أخرجت جزءا من الصلة ولو ركعة واحدة ولو نصف ركعة خارج الوقت، فهذا ل يوز.

أPو[ يـPغ[ل]بP عPلPى ظPنQه] دRخRولRهR إ]ن[ يعن يتيقن دخول الوقت. قال: وPلP يRصPلQي حPتZى يـPتـPيـPقZنPه R  قال الصنف: 
 , إذا يستطيع اليقي فيجب اليقي، واليقي معناه أن يرى الشمس بعينه مثل) وهي عPجPزP عPن] اPل[يPق]ين]

تغرب أو يراها وهي تيل، وهكذا. لكن إذا تعذر اليقي يكن أن يعتمد على غلبة الظن.

طPأP  قال الصنف:   اكتبوا عندها، فالعبارة تتاج إل قيد؛ اكتبوا أي: فصلى قبل الوقت. إنوPيRع]يدR إ]ن[ أPخ[
أخطأ فصلى قبل الوقت. ومعن هذا أنه لو اجتهد، غلب على ظنه أن الوقت دخل فصلى، ث أخطأ أو
حت أصاب، كم احتمال هناك؟ إذا اجتهد النسان ف دخول الوقت وصلى، واحد من ثلثة أمور، 
الول: إما أن يصلي قبل الوقت، الثان: أو يصلي ف الوقت، الثالث: أو يصلي بعد الوقت، فإن ظهر 
أن صلى ف الوقت، فالمد ل. وإن ظهر أنه صلى بعد الوقت، ل يعيد؛ لنه اكتشف بعد ذلك أنه 
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صلها قضاء. لكن إن ظهر أنه صلها قبل الوقت، فإنه يعيد الصلة لنه ظهر أنه صلها قبل وقتها 
ول يصح أن يصلي الصلة قبل وقتها.

ب]يرPةo لPز]مPت[هR,  قال الصنف:  ا ب]تPك[ Pق[ت]هPو [وجRرRخ Pل]بPا قـPوب]هRجRل� ل]و  صار أهل) للوجوب قبل أن وPمPن[ صPارP أPه[
يؤذن الؤذن بقدار ال أكب، تكبية الحرام، فتلزمه الصلة هذه الت أدركها. وصورة ذلك: امرأة حائض
ل تب عليها الصلة، وطهرت قبل أذان الؤذن للمغرب بدقيقة، فهل تلزمها العصر ول ما تلزمها؟ 
تلزمها العصر. هذا معناه. قبل أن يؤذن العشاء بدقيقة؟ معناه أنه تلزمها الغرب. فإن طهرت قبل الغرب

هPا بدقيقة فتلزمها العصر، وسيقول الصنف: مPعR إ]لPيـ[ معناه الظهر.  وPمPا يRج[

ا  قال:  PهPل ا قـPبـ[ Pه مPعR إ]لPيـ[  معن هذا، إذا حصل الطهر مثل) قبل أذان الغرب بلحظة، أو عقل وPمPا يRج[
النون أو بلغ الصب فنقول تلزمه الظهر والعصر. فإن حصل هذا قبل أذان العصر بلحظه، فنقول الظهر 
فقط لنه ما ف قبل الظهر شيء يمع إليها. وما هو التعليل ف ذلك؟ يستدلون لذا بآثار عن الصحابة
ابن عباس وعبد الرحن بن عوف ويقولون أن وقت الول هو وقت للثانية ف حال العذر وهذا منها.

بR فـPو[ر�ا قPضPاءR فـPوPائ]تP مRرPتـZب�ا   قال الصنف:  يب على الفور أن يبادر بقضاء الفوائت مرتبة، وPيPج]
: " صلى ال عليه وسلموهاتان مسألتان؛ وجوب الفور ووجوب التتيب، وجوب الفور لقول النب 

 هكذا كان يرتب صلى ال عليه وسلمفليصلها إذا ذكرها " معناه على الفور، والتتيب لن النب 
الفوائت. لكن عندنا ثلثة صور يسقط فيها وجوب التتيب.

إذا كان سيتضرر بالتتيب أو بالفور فإن الضرر عذر ف ترك التتيب أو ترك الفور.مPا لPم[ يـPتPضPرZر[   قال: 

لو نسي التتيب وصلى الفوائت بدون ترتيب يصح ذلك.أPو[ يـPن[س P   قال: 
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رPةo   قال:  يشى إن راع التتيب أن تفوته الصلة الاضرة، فنقول الصلة الاضر أPو[ يPخ[شP فـPو[تP حPاض]
أول. مثال ذلك: استيقظ من النوم وعليه ظهر وعصر، وهو قد استيقظ ف وقت الغرب الن، فلو 
صلى الظهر ث العصر يكون الغرب خرج وأذن الؤذن. فنقول راع الغرب أول).

ا  قال:  Pار]هPت]ي  يعن هب أن الذي سيخرج ليس وقت الصلة، سيخرج وقت الختيار، وصورة أPو[ ا]خ[
ذلك أنه استيقظ من النوم وكان باقي على اصفرار الشمس ومصي ظل الشيء مثليه خس دقائق، 
ويدخل وقت الضرورة للعصر، وهو ل يصل العصر ول الظهر، فيبدأ باذا؟ يبدأ بالعصر لن العصر هو 

وقت الختيار فل يفوته، ويعن هذا تقدي وقت الصلة ولو اختيارا) على ماذا ؟ على مسألة التتيب. إذا)
التتيب يسقط ف بعض الالت وهي حالت الضطرار، حالت العذر؛ مثل النسيان أو مثل إذا 
خاف فوات الاضرة.

ا  قال الصنف:  PهPار]جPى خZتPح Rب رR اPل[عPو[رPة], وPيPج] تـ[ Pس : Rال]ثZلثP؛ يعن يب أن تست العورة ف الصلة ا
ةo, وPف]ي ظRل[مPةo وخارج الصلة ول يوز كشف العورة بدون سبب. قال:  Pل[وPف]ي خPلديث قول النب و

: " فال أحق أن يستحي منه " الرجل الذي يسأل عن العورات، ما نذر منها وما صلى ال عليه وسلم
ةo, وPف]ي ظRل[مPةo ب]مPا لP يPص]فR اPل[بPشPرPةPنأت. قال:  Pل[وPف]ي خPإذا) يب أن يست النسان عورته ف كل حال و 

ول يكشفها إل ف الضرورة. وباذا يست العورة؟ با ل يصف العورة، لو غطى العورة بشيء شفاف، فل 
يعتب أنه ست العورة. إذا) ماذا نشتط ف الساتر بالنسبة للعورة؟ نشتط شيئي، ما ها؟ الول: أن يكون 
مغطيا) العضو الطلوب تغطيته. الثان: أن يكون ساترا) ليس شفافا)، فالشفاف ف حكم العدوم كأنه غي 
موجود لنه ل يؤدي الغرض. والن انتقل الصنف عليه رحة ال لبيان العورات.
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بPةoوهذه الثانية، وPعPو[رPةR رPجRلo وPحRرZةo مRرPاهPقPة o   قال:  . انتهت الن عندنا ثلث وأPمPةo مPا بـPي[نP سRرZةo وPرRك[
عورات: أناس عورتم ما بي السرة الركبة، من هم؟ الرجل والرة الراهقة ؛ البنت النثى الت ل تبلغ بل 
هي ف سن التمييز، يعن من سبع إل ما دون البلوغ فعورتا من السرة إل الركبة. والمة، وهذه الثالثة، 
فعورتا من السرة إل الركبة.

,   قال:  رo اPل[فPر[جPان] فقط وهذه العورة الرابعة.وPاب[ن] سPب[عo إ]لPى عPش[

ة]   قال:  PلZلصPا ف]ي ا PهPه وهذه الامسة.وPكRل{ اPل[حPرZة] عPو[رPةv إ]لZ وPج[

  إذا) عندنا خسة أشخاص بي� الصنف عورتم: الول: عورة الرجل من السرة إل الركبة، ويستدلون لذا

بأحاديث كثية منها حديث: "ما بي السرة والركبة عورة" حديث عمرو بن شعيب، وغيه حديث 

جرهد. والرة الراهقة، يستدلون لذا بفهوم حديث: " ل يقبل ال صلة حائض إل بمار " فيقولون 

أن معناه غي الائض؛ غي البالغ تصلي بدون خار، لكن كيف توصلوا لذا الكم؟ اجتهدوا وقاسوها 

على الرجل، قالوا هي أشبه بالرجل ف هذا. والمة، يستدلون لذا بديث: " إذا زوج أحدكم عبده أو 

أمته فل ينظرن إل ما دون السرة وفوق الركبة ". قال: وابن سبع الفرجان فقط يعتبونه صغي، فاجتهدوا

ف ذلك ولم ف ذلك آثار. قال: وكل الرة عورة إل وجهها ف الصلة فقط، أما خارج الصلة فإن 

وجهها أيضا) عورة.
هذه مسائل تبطل الصلة، وهذه الصورة الول، وPمPن] ا]ن[كPشPفP بـPع[ضR عPو[رPت]ه] وPفPحRشP   قال الصنف: 

من انكشف بعض عورته وفحش وأرجو أن تكتبوا عندها ما معن فحش؟ القصود بالفحش هنا فحش 
الكشوف وطول الزمن. مت تبطل الصلة؟ إذا انكشفت عورة الرجل أو الرأة وفحش؛ أي كان 
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الكشوف كثي وطال زمن النكشاف، بذين الشرطي تبطل الصلة. فلو انكشف شيء يسي ما تبطل
الصلة. ولو انكشف شيء كثي واستدركه بسرعة وغطاه، فما تبطل الصلة. واكتب عند كلمة فحش، 
فحش الكشوف وطال الزمن.

ب�ا أPو[ بـRق[عPة أPعPادP,   قال:  هذه الالة الثانية والثالثة وتبطل الصلة. ما أPو[ صPلZى ف]ي نPجPسo أPو[ غPص[بo ثـPو[
معن صلى ف نس؟ يعن ف ثوب نس، أو ف ثوب مغصوب، فالصلة تبطل. أو ف مكان نس أو 
ف مكان مغصوب. إذا) يعيد ف هذه الصور الثلثة إذا انكشف كثي وفحش؛ زمنا) وقدرا)، أو صلى ف 
مكان نس أو ف مكان مغصوب.

ن[هR  قال:  ك]نRهR اPل[خRرRوجR م] ) لP يRم[ oص[بPو[ غPأ) oس  إذا كان يصلي ف مكان لP مPن[ حRب]سP ف]ي مPحPل� نPج]
نس باختياره فالصلة باطلة، أو مكان مغصوب باختياره فالصلة باطلة لكن إذا صلى ف مل 
مغصوب أو نس لنه مبوس فيه وليس باختياره ول يكنه الروج منه فإن الصلة صحيحة. لاذا؟ 
للضرورة. 

  فما زلنا ف باب شروط الصلة ووقفنا عند الشرط الرابع من شروط صحة الصلة وهو اجتناب 
ا ف]ي بPدPنoالباب الرابع أو الشرط الرابع: النجاسة قال الصنف رحه ال:  Pه ت]نPابR نPجPاسPةo غPي[ر] مPع[فRو� عPنـ[ ا]ج[

رPة  عPةo مPعP اPل[قRد[ اجتناب النجاسة إل آخر ما قال فالشرط الرابع من شروط صحة الصلة وPثـPو[ب وPبـRق[
الصنف هنا، نب�ه إل أمر وإل مسألة سبق أن ذكرها وهي أن� من النجاسات ما هو معفوw عنها قال 

ا  Pه ت]نPابR نPجPاسPةo غPي[ر] مPع[فRو� عPنـ[ أما النجاسة العفو عنها فهذه ل تضر والنجاسة الت ل يعفى عنها ا]ج[
 مnرm معنا ف درسÔ ماضÔ  قال ويعفى فما هي النجاسة العفو عنها؟هذه هي الت تضر بصحة الصلة. 

إل دم  ماذا قال؟غي مائعÔ ومطعومÔ عن يسي دم من حيوان طاهر قال ل دم سبيل ث استثن فقال، 
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حيض أو نفاس. إذا) النجاسة العفو عنها والدم اليسي ف غي الائع والطعوم من حيوان طاهر ف الياة 
و ل يكون هذا الدم، دم سبيل واستثن من الدم السبيل دم اليض أو النفاس لشقة التحر�ز منه. يقول: 

هPا.  ت]نPابR النPجPاسPةo غPي[ر] مع[فRو� عPنـ[ قال ف¿ البدن والثوmب والبقmعnة. بدن ف أي شيء تتنب النجاسة ؟ ا]ج[
الصلي وثوب الصلي والبقعة الت يصلي فيها فإذا كان شيءw من هذه الثلثة فيها شيءw من النجاسات 

ع»ل¿مn من ذلك أن النجاسة إذا تلب�سnتm  مع القدرة  غي العفو عنها فإن الصلة ل تصح قال الصنف
بالصلي ف ثوبه أو بدنه أو بقعته و كان هذا لغي القدرة يعن إذا اضطر الصلي بأن يكون مبوس ف 
مكان نس أو ل يستطيع أن يتخلص من هذه النجاسة إذا ل تكن هناك قدرة فالصلة صحيحة 
للضرورة. إذا) اجتناب النجاسة ف غي الضرورة. 

ب[   قال الصنف:  بـPرP عPظ[مPهP أPو[ خPاطPهR ب]نPجPسo وPتPضPرZر ب]قPل[ع]ه] لPم[ يPج] Pن[ جPمPن[ يعن ل يب قلعه. وPوم
 PهPظ[مPع PرPبـ Pجرحه بيط نس يلزمه أن يتخلص من هذا النجس و أن يلعه قال:أو خاطبشيء نس ج 

ب[  معناه إذا كان ل يتضرر بقلع هذا النجس فإنه يب عليه قلع هذه النجاسة وPتPضPرZر ب]قPل[ع]ه] لPم[ يPج]
ولكن إذا كان يتضرر بإزالة هذا اليط الذي خاط به جرحه. إذا كان يتضرر بإزالة هذه النجاسة ل 
يب ق°nلmع»ه. إذا) من جب عظمه بشيء نس أو خاط جرحه بشيء نس وجب عليه أن يزيل هذه 
النجاسة فإن تضرر بإزالتها ل يب عليه إزالتها وتبقى هذه النجاسة للضرورة لكن إن بقيت هذه 
النجاسة فلها صورتان: إما أن تكون هذه النجاسة الت هي اليط أو العظم الذي جب بشيء نس إما 
أن يكون هذا اليط مكشوف يعن ل يغطيه اللحم، يرى، إذا نظرت إل اليد رأيت اليط النجس وإما 

مRأن يكون مستورا) مغطا) باللحم، غطاه اللحم، ولكل صورة حكمها قال:    وPيـPتـPيPمZمR إ]ن[ لPم[ يـRغPطQه] اPللZح[
يتيمم لنقص  لاذا يتيمم؟ويتيمم الصلي إذا كان اللحم ل يغطي هذه النجاسة الت ل يستطيع إزالتها. 

صورة ذلك خاط جرحه بيط نس يلزمه أن يقلع هذا اليط وأن يفك هذا اليط. إن  الطهارة، إذا )

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

استطاع فالمد ل وإن ل يستطع ذلك لنه لو أزال هذا اليط تضرر بإزالته عند ذلك نقول يبقى هذا 
سيغسل أعضاء وضوئه لكن هذا اليط الكشوفإذا جاء يتوضأ ماذا يفعل؟ اليط للضرورة، بعد ذلك 

النجس، الكشوف الذي ي»رى بالبصر يب عليه يقول الصنف أن يتيمم بعد الوضوء، أن يتيمم يعن 
مع الوضوء، أن يتيمم عن هذه النجاسة الت بقيت مكشوفة ل يغطها اللحم وأما إذا كسا اللحم هذا 
اليط فاستت أصبحت النجاسة الن داخل اليد، غطاها اللحم، وأما إذا غطى اللحم هذا اليط 

قلنا لن طهارته فيها نقص،  لاذا يتيمم؟النجس فإنه ل يتيمم عنه لن النجاسة عند ذلك غي مرئية. 
توضأ الن أو اغتسل وناسة على يده ول تزل ول يستطع إزالتها فلنقص الطهارة يتيمم احتياطا) فقط 
هذا هو. 

ح{  قال الصنف:  رo يعن الصلة  وPلP تPص] دn عذرw للصلة ف موضع ب]لP عRذ[ ف الواضع التالية أما إن و»ج¿
بـPرPةo الواضع؟ ما هيمن الواضع الت سيذكرها الصنف فالصلة صحيحة.  رo ف]ي مPق[ ح{ ب]لP عRذ[ و  فلP تPص]

ءالقبة هي الكان الذي يدفن فيه الناس.  PلPخPى فيه الاجة، الذي نسميه اليوم وnضmواللء هو الذي ت°»ق
وPأPع[طPان] إ]ب]لو المام الراد به مكان الغتسال فقط. قال: وPحPمZامo الnم�ام، نطلق عليه اليوم ح�nام، قال: 

زPرPة وهذه الت تأوي فيه البل وتقيم فيه البل. الكان الت ترمى فيه وPمPز[بـPلPةo مكان ذبح اليوانات،  ومPج[
 mلnبnر]يق القمامة والزPة] طPار]عPقPرعه الرجل، يشي فيه الناس. قال: ، و mقn°ف]ي يعن الشارع الذي ت PلPو

ت]هPا  Pط]ح يعن ول ف أسطحة هذه الواضع. هذه الواضع الت ذكرها الصنف الن سبعة ث قال ف أPس[
يقولون أنه ورد ف هذا حديث عن النب  لاذا ل يصححون الصلة ف هذه الواضع؟الثامن السطحة. 
 وهذا الديث فيه مقال لكن المام أحد يقول به والمام أحد من الدثي الكبار.صلى ال عليه وسلم
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لPة]  يعن من شروط صحة الصلة الخامس   قال:  بPالR اPل[ق]بـ[ ت]ق[ لPة] :قالا]س[ بPالR اPل[ق]بـ[ ت]ق[ وهذا  الخامس: ا]س[
ح{ ب]دRون]ه]   ﴾فولª وجهك شطر السجد الرام ﴿جاء ف القرآن المر استقبال القبلة  يعن بدون وPلP تPص]

زo  إ]لZف حالي  إ]لZ استقبال القبلة، الصلة باطلة، وهذا الول، العاجز عن استقبال القبلة لي ل]عPاج]
سبب لرض، مربوط، أسي، مربوط لغي القبلة ل يستطيع اتاه القبلة لي عذر قاهر يبه وينعه من 
استقبال القبلة فإن هذا العذر تصح معه الصلة، تصح الصلة لذا العذر مع عدم الستقبال، إذا) تلÉف
الشرط ف حال العذر ل يضر. 

زo  إ]لZ  قال:  ليس ف الضرف]ي سPفPرo  متنفل أي يصلي صلة نافلةوPمRتـPنـPفQلo ف]ي سPفPرo مRبPاحo والثان: ل]عPاج]
 oاحPبRأي أن هذا السفر الذي سافر فيه ويريد أن يصلي النافلة فيه سفرا) مباحا) ليس مرما) يعن ل يسافر م

ليتكب معصية، ل يسافر ليشرب خر أو يفعل مرم فإن سافر سفر معصية ليعص ال تبارك وتعال ل 
يل له أن يتخص بالرخص ومن هذه الرخص أن يصلي النافلة إل غي القبلة الدليل على ذلك ف¿عmل 

 ف أكثر من حديث أنه كان يصلي على صلى ال عليه وسلم ورد عن النب صلى ال عليه وسلمالنب 
الراحلة ف السفر النافلة أما الفريضة فل، إذا) يكن للنسان إذا كان ف حال السفر كالذي يسافر مثل) 
إل الدينة، اليوم، إذا سافر إل الدينة اتاهه ف سفره إل الدينة يكون إل غي القبلة طبعا)، القبلة تكون
ف ظهره فلو أنه ف الطريق أراد أن يتنفل له ذلك، يوز أن يتنفل وهو ف السيارة يكن ذلك، إل غي 

 لكن القبلة طبعا) سيصلي ل حرج لن صلته نافلة وهذا من الواضع الت يسقط فيه وجوب الستقبال.
 الواب هل يستطيع وهو ف السيارة متجها) إل الدينة مثل) من مكة هل يستطيع أن يصلي الفريضة؟

الفريضة ل تدخل ف سفر. هب أنه ليس ف سفر مRتـPنـPفQلo ل. ما يستطيع أن يصلي الفريضة. إذا) قوله 
يعن وصل إل الدينة، داخل الدينة ل يستطيع أن يصلي إل غي القبلة.
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هPا    قال الصنف:  نـ[ ايعن من القبلة وPفر[ضR قPر]يبo م] Pي[ن]هPع RةPابPإ]ص ، oع]يدPبPا يعن من القبلة إصابة وPت]ه Pه ج]
المر باستقبال القبلة يعن استقبال العي فلذلك من كان قريب من الكعبة يب عليه أن يستقبل عي 
الكعبة لكن من كان بعيدا) عن الكعبة فإن استقبال عي الكعبة ف حقه متعذر، إذا) يتجه إل الهة، 

" فدل ذلك على أن البعيد فرضه "ما بي الشرق والغرب قبلة: صلى ال عليه وسلميؤيد هذا قول النب 
والواجب عليه ف استقبال القبلة أن يتجه إل جهتها، فإذا كان ف الشمال، شال مكة مثل)، يتجه إل 
النوب وإن كان ف الشرق يتجه إل الغرب وهكذا يتجه إل الهة. ما بي الشرق والغرب قبلة وهذا 

ف حق من؟ ف حق من كان ف الدينة ويnصmد»ق أيضا) على مnنm  صلى ال عليه وسلمالكلم قاله النب 
 جنوب الدينة. إذا) من كان، من كان جنوب مكة أقصد، إذا) ما بي الشرق و الغرب كله كان أين؟

قبلة ف حق من كان شال الكعبة أو كان ف جنوب الكعبة أما من كان شرق الكعبة أو غرب الكعبة 
 ما بي الشمال و النوب هذه الهة كلها قبلة. ما بي ماذا ؟فإن القبلة ف حقه 

بPر] ث]قPةo ب]يPق]ين   قال الصنف:  Pخ[وب�ا بRجRو RلPم]عRيـPكيف يعرف النسان القبلة ؟ هناك خب ثقة بيقي. و
 الثقة معروف وهو صاحب الدين طرق، من هذه الطرق خب الثقة التيقي ما معن خب الثقة التيقي ؟

والعدالة الذي ل يعرف عنه الكذب، متيقن، لو أن الثقة صاحب الدين أخب عن القبلة غي متيقن يعن
 الواب ل. لكن إذا قال أنا متيقن أن القبلة ف هذاهل يعمل ببه؟قال أظن أن القبلة ف هذا التاه، 

التاه، إذا) يعمل ببه. 

ل]م]ينP   قال:  ماريب السلمي الت يصلي فيها السلمون ويستعملونا ف الصلة وكذا،وPب]مPحPار]يب] اPل[مRس[
كن للمسلم أن يعمل با   لن السلمي على كثرتم إذا صلوا ف هذا الكان، لاذا؟مثل هذه الاريب ي»

ل شك أن فيهم ليس ثقة. نقول فيهم ثقات كثي، فيعمل بحاريب السلمي العمول با وليس الاريب
إما أن يبه ثقة متيقن فيعمل  يها أحد. قال الصنف. إذا) كيف يعرف القبلة؟الهجورة الت ل يصلي ف
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ببه وجوبا)، يب عليه أن يعمل ببه ول يتك خب هذا الثقة التيقن. والمر الثان إن دخل مسجد من
مساجد السلمي الطروقة ووجد الراب متجه إل جهة القبلة فإنه يعمل بذا الراب. 

تPبـPهPت[   قال الصنف:  ايعن القبلة وPإ]ن] ا]ش[ Pت]هZد]لPب]أ vار]فPع PدPهPتـ ماذا إذا اشتبهت ف السفر، ف]ي اPلسZفPر] ا]ج[
 له حالن، إما أن يكون يعرف أدلة القبلة يعن عنده آلة الجتهاد ف تديد يعمل النسان؟ النسان

القبلة، يعرف الهات، يعرف الشرق والغرب، يعرف النجوم ويستطيع أن يدد أين جهة الشمال، أين 
تPبـPهPت[ جهة النوب، أين الشرق، أين الغرب. فهذا يب عليه أن يتهد. قال:  ف]ي يعن القبلة وPإ]ن] ا]ش[

تـPهPدP عPار]فv ب]أPد]لZت]هPا  وPقلZدP قال الصنف:  ماذا يفعل؟يعن بأدلة تديد القبلة. وغي العارف، اPلسZفPر] ا]ج[
 RهRر رPهR إذا كان عندكم غPيـ[ رRهRاجعلوها غPيـ[ يعن غي عارف بأدلتها. إذا)، إذا اشتبهت القبلة ف السفر  غPيـ[

¿ إما رجل قادر على الجتهاد ف تديد القبلة فيجتهد أو غي قادر،  mيnج»لnماذا يفعل غي فالناس أحد ر
رPهR و  يقلد !! ل، يقلد طبعا) سيقلد غي»ه لكن غي»ه هنا ل ف الكتاب عندكم ماذا مكتوب القادر ؟ غPيـ[

RهRر رRهRل، خلوها بالضمة  ،ل� غPيـ[ بالدلة. طبعا) سيقلد غيnه، سيقلد شخص  غي» العارف يعن وقلد. غPيـ[
إن كان عارف بالدلة اجتهد وإن كان غي عارف سيقلد، سيلجأ إل التقليد . لاذا ما نقول  آخر. إذا )

لاذا ل نقبل منه الجتهاد ول نأمره به أصل) ؟ لنه ل يستطيع الجتهادلغي العارف اجتهد أنت أيضا), 
فكيف نأمره بالجتهاد ف تديد القبلة وهو غي مؤهل لذلك. واضح يا إخوان. وهذا الكلم يكن أن 
نقيس عليه السألة الت كنا نتكلم عنها وتكلمنا عنها مرارا). إذا كان تديد القبلة الذي ليس مؤهل 
للجتهاد فيها، ل يوز له أن يتهد فكيف بالحكام الشرعية، استنباط اللل والرام، هل يتهد غي 
العارف بأدلة الجتهاد؟ ل، ل يوز ذلك.
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رPة]. وإ]ن[ صPلZى  و  قال الصنف:  ب]لP هذه الت اشتبهت عليه القبلة إ]ن[ صPلZى ب]لP أPحPد]ه]مPا مPعP اPل[قRد[
يعن بدون اجتهاد وبدون تقليد، بدون اجتهاد إن كان متهد وبدون تقليد إن كان غي متهد أPحPد]ه]مPا 

رPة]  لتقليد فإذا صلى بدون اجتهاد، ما معن مع القدرة ؟ وهو قادر على الجتهاد، قادر على امPعP اPل[قRد[

 لنه صلى بدون اجتهاد وهو لاذا؟يقضي الصلة، قPضPى مRط[لPق�ا بدون تقليد وهو عنده قدرة على ذلك 

متهد أو صلى بدون تقليد وهو غي متهد وكان قادر على التقليد فإنه يقضي الصلة مطلقا) ومعن قوله

مطلقا) اكتب عندها أصاب القبلة أو ل يصب، يقضي الصلة لنه مقصر، هذا لعب وعبث. يصلي 

بدون أن يعرف وهو يصلي للقبلة أو بغي القبلة، ل يسأل ول يتهد ويصلي. هب أنه فعل ذلك وصلى

 يقول الصنف ل،  ل تصح صلته، هذا صلى بدون قبلة وإنا هل تصح الصلة ؟فأصاب القبلة 

وافقت القبلة يقول يقضي ول تصح صلته. هب أنه صلى بذه الطريقة فلم يصب القبلة من باب أول 

يقول إذا كان يصلي ول يسأل عن القبلة أين هي ول يتهد فإن الصلة ل تصح. هذا يصلي وصلته 

يغلب عليها التقصي.

النية هي قصد الفعل عند ما هي النية؟ اPلنـQيZةR يعن من شروط صحة الصلة اPلسZاد]سR   قال الصنف: 

العمل. إذا) النية ف اللغة هي العزم مرد العزم، لكن النية هنا الت نريدها ويقصدها الفقهاء، يقصدون نية

العمل أو نية الفعل ف أول العمل كنية الصلة ف أول الصلة ونية الزكاة عند إخراج الزكاة ونية الوضوء 

ل السد قال الصنف  mسnل عند ابتدائه ف غ mعند الشروع ف أعمال الوضوء ونية الغ»س RةZيQلنـPوالنية شرط ا

" يعن إنا قبولا وصحتها أو ثوابا إنا العمال بالنيات أخب بذلك وقال: " صلى ال عليه وسلموالنب 

بR تـPع[ي]ينR مRعPيـZنPةo  اPلنـQيZةRوأجرها بسب الال قال الصنف   صلى ال عليه وسلمالنب ما معن هذا ؟ فـPيPج]
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إنا العمال بالنيات" قالوا إذا) النية شرط لصحة العمال ث قال: " وإنا لكل امرئÔ ما نوى" قال: " 

الكم هذا الذي يؤخذ من هذه الملة هو  قالوا هذه الملة أفادت حكما) آخر، ما هو هذا الكم؟

»عي�نة، ما معن ذلك؟
معن ذلك إذا أراد النسان أن يصلي فالصلة أحد صلتي، إما  وجوب تعيي ال

صلة معينة يعن لا اسم معي مثل الصلوات المس معينة فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. السنن 

الرواتب معينة سنة الظهر، سنة الغرب، سنة العشاء. الوتر معي. هذه الصلوات الت لا أساء خاصة 

هذه معينة لكن هناك صلة ليست معينة مثل النفل الطلق، شخص جاء يصلي صلة) ليست معينة، 

إن كانت الصلة معينة فيجب تعيينها  قام يصلي ل ركعتي هذا نفل مطلق، ليس معي. الصنف يقول

 إل النفل تنصرف لي شيء؟وإن كانت نفل) مطلقا) ل يب تعيينها فإن صلى صلة) بدون تعيي، 

الطلق معناه نفل مطلق. وإن كانت الصلة الت يريد أن يصليها م»عnي�نة فعnي°�نnها انصرفت إل ما عnي°�نnها. إذا)

الذي يصلي يدخل الصلة ويقول ال أكب يصلي ركعتي ينوي بذلك الفجر مثل) هذه م»عnي°�نnة فلبد من 

»عnي°�نnة
»عnي°�نnة وقولم ت°nعmي¿ي» ال

يعن  نيتها، لبد أن ينويها فجرا) ، ينويها فجرا)، إذا) هم ل يشتطون إل تعيي ال

تعيي اسها فقط لكن ل يشتطون ول يوجبون زيادة على ذلك بعن إن كانت فجر يب أن يعي أن� 

  إل الفريضة فلذلك انصرفت إل ماذا؟هذه الركعتي ينوي بقلبه أنا الفجر فإن نواها فجرا) ، إذا) عnي°Æنnها 

 ل . هل ينوي القضاء أو الداء؟ الوابل ينويها بقلبه فرضا) ول نفل) لن الفجر ل تقع إل فريضة

ينويها قضاء ول أداء لنا إن وافقت الوقت كانت أداء وإن كانت خارج الوقت كانت قضاء. إذا) هو ل

ينوي الداء ول القضاء ول غي ذلك ول الفريضة ول النافلة وإنا ينوي تعينها ينويها ظهرا, ينويها عصرا 

قال فهي تنصرف إل واقعها إن كانت ف الوقت كانت أداء وإن كانت ظهرا ستكون فريضة وهكذا. 

بR تـPع[ي]ينR مRعPيـZنPةoالصنف:   وفهمنا من ذلك أن غي العينة وهي النفل الطلق ل يب تعينه وفهمنا فـPيPج]
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من هذا أنه لو أراد أن يصلي الفجر وما نوى الفجر فكب ال أكب فإل أي شيء ينصرف؟ إل نفل 

مطلق ما دام ليس هناك نية إذا) هي نفل مطلق فلو نوى الصلة فقط نوى أن يصلي ستنصرف إل أي 

: صلى ال عليه وسلمشيء؟ إل النفل الطلق ما ل يعينها فإن عينها تعينت وهذا مأخوذ من قول النب 

"وإنا لكل امرئ ما نوى".  

,:  قال oامPر ب]يرPة] إ]ح[ ا ل]تPك[ PهRتـPنـPارPقRم ZنRسPر{ مقارنة لا  أي النية أن تكون النية مع تكبية الحرام وRضPي PلPو 
 .oير ا ب]يPس] Pه لو تقدمت النية على تكبية الحرام بزمن يسي ل حرج بعن أن يعزم ف قلبه تـPق[د]يمRهPا عPلPيـ[

صلة الظهر ث يكب مباشرة لكن ل ينوي ويفصل فاصل طويل ث يكب بل إذا فصل بفاصل طويل فإنه 
,يضر.  oامPائ[ت]مPو oةPامPإ]م RةZن]ي Pر]طRشPنية إمامة يعن بالنسبة للمام يشتط أن ينوي أنه إمام والئتمام يعن و 

رo,الأموم ينوي كذلك أنه مأموم, قالوا لديث إنا العمال بالنيات.  تPم� ا]ن[ف]رPادv ل]عRذ[  الأموم هل له وPل]مRؤ[
إذا دخل مع المام ف صلة الماعة أن ينوي النفراد وينصرف أم تبطل صلته؟ يقول الصنف إن كان
هناك عذر فيمكن أن ينوي النفراد وينصرف يعنن ينفصل بصلته ويتحول من مأموم إل منفرد 

تPم� ويستدلون بذا بديث معاذ الرجل الذي صلى خلف معاذ ث انصرف قال أفتان أنت يا معاذ.  وPل]مRؤ[
ر  نفهم من هذا أن الأموم لو انفرد لغي عذر فالصلة باطلة ل يصح ذلك.ا]ن[ف]رPادv ل]عRذ[

ة] إ]مPام]ه],  قال:  PلPن] ص Pط[لRب]ب RهRت PلPص RلRب[طPتـPمن هو؟ الأموم. يقولون صلة الأموم مرتبطة بصلة المامو 
تابعة لا فإذا بطلت صلة الصل بطلت صلة الفرع وللمام أحد رواية أخرى يكن أن نكتب عندها 
وعنه: ل تبطل ويتمونا فرادى. الرواية الثانية ف الذهب أن المام إذا بطلت صلته فالأموم ل تبطل 
صلته وإنا تتحول إل منفرد فتصبح صلته صلة منفرد.

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

ن[ف]رPادP.   قال:  ما معن ل عكس؟ إذا بطلت صلة الأموم فهل تبطل صلة لP عPك[سP إ]ن[ نـPوPى إ]مPامv اPل]
المام؟ ما هو الواب؟ الصنف يقول ل تبطل بشرط قال ل عكسه إن نوى إمام النفراد فإنه ل تبطل 
صلته. وإن ل ينو النفراد؟ معناه أنا تبطل إذا) إذا بطلت صلة المام ماذا يصل ف صلة الأموم؟ 
قال الصنف: تبطل. وقلنا أن الرواية الثانية ما تبطل. وإذا حصل العكس المام والأموم؟ الأموم هو 
الذي بطلت صلته فماذا يصل للمام؟ تبطل إن ل ينو النفراد أما إذا نوى النفراد فإنا ل تبطل. 
وهذا قول ف الذهب وهناك قول آخر ف الذهب أنا ما تبطل إمام أو مأموم فأي شخص تبطل صلته
فإن صلته وحده هي الت تبطل ول تؤثر على صلة غيه.

باب صفة الصZلة

هPا مRتPطPهQر�ا ب]سPك]ينPة وPوPقPارo مPعP قـPو[ل] مPا وPرPد :  قال صلى ال عليه ومن ذلك قول النب  يسPن{ خRرRوجRهR إ]لPيـ[

: "اللهم اجعل ف قلب نورا وف لسان نورا واجعل ف سعي نورا وف بصري نورا"، وإذا دخل وسلم

السجد قال: "اللهم افتح ل أبواب رحتك"، وإذا خرج قال: "اللهم إن أسألك من فضلك". 

ةR",  قال:  PلZلصPت[ اPامPد[ قPق": oيم[قRو[ل] مPقـ Pد]ا ع]نPه رR مRق]يمo إ]لPيـ[ , فـPغPيـ[ oامPإ]م RامPق]يPهذا السنون الثان قيام و 

المام وقيام غي القيم, من هو غي القيم ؟ أي الصلي قيامهم عند قول القيم قد قامت الصلة معن 

هذا يقول يستحب للحضور الذين هم ف السجد أن يقوموا عند قول القيم قد قامت الصلة. الذهب

أنم يستحب لم أن يقوموا بشرط أن يروا المام إذا رءوا المام قاموا والمر فيه سعة والظاهر أن كل 

إنسان يقوم بسب نشاطه. 
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" وPهRوP قPائ]مv  قال:  RرPبـ  وهذه تكبية الحرام ول ننسى أن أعمال الصلة تنقسم إل فـPيـPقRولR :"اPللZهR أPك[

أركان وواجبات ومستحبات وهذه الركان والواجبات بعضها أقوال وبعضها أفعال. فقوله ال أكب 

تكبية الحرام وهي ركن قال وهو قائم ف فرض لكن لو كان ف نفل فيمكن أن يقول ال أكب وهو 

جالس لن القيام ف النفل ليس بواجب ليس بركن. 

و] مPن[ك]بـPي[ه  قال:  ي[ه] إ]لPى حPذ[ PدPع�ا ي[افPر oض]رPأي إل مقابل النكبي أي الكتاف أن يرفع يديه حذو ف]ي فـ 

ثRمZ يـPق[ب]ضR منكبيه فيقول ال أكب. وجاء أيضا إل فروع أذنيه وتكون الكف متجهة إل القبلة قال: 
 RاهPر نPاهR كRوعP يRس[ كوع اليد اليسرى هو الفصل الذي يلي البام فيقبض بيمناه كوع يسراه يقبض كوع ب]يRم[

اليسر فإما أن يقبض هكذا أو يقبض كل اليد لكن ف تقيق السنة أن يقبض الكوع من اليد اليسرى 

عPلRهRمPا تPح[تP سRرZت]ه],فإن قبض هكذا أو هكذا فكل ذلك سائغ  وهذا ورد ف حديث علي رضي ال وPيPج[

هR ف]ي كRلQعنه وورد ف حديث وائل أنه كان يضعهما على صدره وكل ذلك سائغ وجائز.  Pد وPيـPن[ظRرR مPس[ج]
ت]ه] PلPف دخول الكعبةصلى ال عليه وسلم أي موضع سجوده وهذه سنة وقالوا أن هذا ورد عن النب ص 

:   صلى ال عليه وسلمأنه كان ينظر ف موضع السجود وروي أيضا عن أصحاب النب  RولRقPيـ ZمRث
." PكRر , وPلP إ]لPهP غPيـ[ Pد{كPى جPالPعPتـPو PكRم , وPتـPبPارPكP ا]س[ Pد]ك وPب]حPم[ P م�RهZللPا PكPانPب[حRس"  Rم]ل تPع]يذ ثRمZ يـRبPس[ ثRمZ يPس[

ر�ا   صلى ال عليه وسلم وكل هذا الذي ذكره الصنف ورد ف صفة صلة النب أي ل يهر بذلكس]

وبالنسبة إل دعاء الستفتاح هذا الدعاء هو الذي اختاره المام أحد ولو قال غي ذلك من الدعية 

الواردة فإنه يسوغ ويوز ول حرج ف ذلك. 
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رPةP تشديدة�  قال:  دPى عPش[ يقرأ الفاتة مرتبة اليات كما, أي ثRمZ يـPق[رPأR اPل[فPات]حPةP مRرPتـZبPة� مRتـPوPال]يPة�, وPف]يهPا إ]ح[

رPةP تشديدة� هي ف الصحف متوالية فل يفصل بي آيات الفاتة بفاصل طويل عرفا  دPى عPش[ وPف]يهPا إ]ح[
أي تشتمل الفاتة على إحدى عشر حرف مشدد، والرف الشدد هو ف القيقة حرفان الول ساكن 

والثان متحرك فإذا خفف التشديد أي إذا قرأ الرف الشدد حرفا مففا فإنه يكون قد ترك حرفا، إذا قرأ

إياك نعبد قرأها إيÉاك هذا بالتشديد وإياك بالتخفيف معناه أنه حذف ماذا من الفاتة؟ حذف حرف 

ياء. قال وإذا حذف الرف فإن الفاتة ناقصة فما قرأها كاملة فتبطل الصلة لاذا؟ لنه ترك من الفاتة

تشديدة وف الصحيح أو ف القيقة هو ترك حرف من سورة الفاتة.

: "آم]ينP "   قال:  PالPق PغPرPا فـPإ]ذPا أي اللهم استجب وPمRهRر ر]يZةo وPغPيـ[ هPرR ب]هPا إ]مPامv وPمPأ[مRومv مPع�ا ف]ي جPه[ يPج[
هPرR ف]يه].  يقول آمي هي تتبع الفاتة فإن كان هو يهر بالفاتة فيجهر بآمي وإذا كان ل يهر ف]يمPا يRج[

بالفاتة فإنه ل يهر بآمي لكن الستعاذة التعوذ والبسملة هل هي تتبع الفاتة؟ ل هذه سرا سواء كان 

يقرأ ف سرية أو ف جهرية. قال الصنف يبي الن ما هي الصلوات الت يهر فيها والصلة الت ل يهر 

فيها. 

قPاءo, وPأRولPيPي[ مPغ[ر]بo وPع]شPاءo,   قال:  ت]س[ رR إ]مPامo ب]ق]رPاءPة] صRب[حo وPجRمRعPةo وPع]يدo وPكRسRوفo وPاس[ كم وPيRسPن{ جPه[

 أنه كان صلى ال عليه وسلمموضع هذا الن؟  سبع مواضع وهذه السبع مواضع الت وردت عن النب 

يهر فيها. قال: اكتب عندها أي الهر للمأموم, ما يهر الأموم ف الصلة.

وRهR    قال:  فPر]دv وPنPح[ يـZرR مRنـ[ PخRيPالنفرد يقول هو مي ف صلة الفجر مثل أو الغرب أو العشاء ني إن و

شاء جهر وإن شاء ل يهر. لاذا؟ قالوا لن القصود من قراءة النفرد إساع نفسه فمن هنا هو يشبه 
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الأموم وأيضا يوز له الهر لنه غي مأمور بالنصات, الأموم مأمور بالنصات بلف النفرد هو مي 

إن شاء أشبه المام وإن شاء أشبه الأموم فله اليار. قال ونوه, من هو نو النفرد؟ قالوا كالقائم 

للقضاء. مثل شخص قائم خلف المام وفاتته ثلث ركعات فلما سلم المام قام يقضي فهو مثل من؟

ف القضاء يشبه النفرد لنه مي بي الهر والسر. 

ثRمZ يـPق[رPأR بـPع[دPهPا سRورPة� ف]ي اPلص{ب[ح] م]ن[ ط]وPال] اPل[مRفPصZل وPال[مPغ[ر]ب] م]ن[ ق]صPار]ه], وPال[بPاق]ي م]ن[ قال:   
 والسلف قسموا القرآن إل أقسام الطوال صلى ال عليه وسلم وهذا مأخوذ من قراءة النب أPو[سPاط]ه]

والئيي والفصل وجعلوا الفصل يبدأ من سورة ق ويقسم إل ثلثة أقسام طوال الفصل تبدأ من ق 

وأوساطه تبدأ من النبأ ومعناه أن من ق إل النبأ هذا من طوال الفصل. ث من النبأ إل الضحى هذا 

أوساطه ث من الضحى إل الناس هذا قصار الفصل فقال الصنف يقرأ الصبح من الطوال والغرب من 

قصاره أي من الضحى إل الناس والباقي من أوساطه أي ما بينهما من عم إل الضحى وهذا ليس على

سبيل الوجوب وإنا يقول على سبيل الستحباب. 

ي[ه]   قال:  PدPاف]ع�ا يPر�ا رQبـ PكRم RعPر[كPيـ ZمRي[ كما ف تكبية الحرام قال ثPتPجZرPفRي[ه] مPتـPب ثRمZ يPضPعRهRمPا عPلPى رRك[
PصPاب]ع]  رPهR صلى ال عليه وسلمكما كان النب  مفرجت الصابعاPل[  بعن ل يعل ف ظهره وPيRسPوQي ظPه[

ث�ا, وPهRوP أPد[نPى اPل[كPمPال]انناء إذا ركع وإنا يعله مستويا ويقول  PلPث " : "سRب[حPانP رPبQي اPل[عPظ]يم] RولRقPيـPطبعا و 

سبحان رب العظيم الول واجبة والول والثانية سنة. 

هR" وPبـPع[دP ا]ن[ت]صPاب]ه]  قال:  Pد[مPح ]نPل]م RهZللPا Pم]عPائ]ل�: "سPق R هPعPي[ه] م PدPيPو RهPأ[سPر RعPر[فPيـ ZمRوهذا هو الوضع الثالثث 

الذي يرفع الصلي فيه يديه مثل رفعه ف تكبية الحرام قائل) سع ال لن حده وهذا يسمى التسميع 
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ءo وبعد انتصابه واعتداله يقول:  ئ[تP م]ن[ شPي[ Pر[ض] وPم]ل[ءP مPا ش] دR م]ل[ءP اPلسZمPاء] وPم]ل[ءP اPل[ "رPبـZنPا وPلPكP اPل[حPم[
دR" فـPقPط[ صلى  أي ول يزيد لاذا؟ قالوا لن هذا الذي ورد عن النب بـPع[دR "، وPمPأ[مRومv: "رPبـZنPا وPلPكP اPل[حPم[

 بأمره قال: "إذا قال سع ال لن حده فقولوا ربنا ولك المد" ففهموا منه عدم الزيادة أنهال عليه وسلم

ل يزيد أي الأموم على ربنا ولك المد وبعض أهل العلم يرى أن للمأموم أن يزيد ل حرج وأن هذه 

الرواية ليست صرية ف منع الأموم من الزيادة.

عPة]  قال الصنف:  Pع[ضPاء] اPلسZبـ[ بـQرR وPيPس[جRدR عPلPى اPل[ PكRي ZمRوهي القدمان، الركبتان، الكفان هذه ستة ث ث 

بPتـPي[ه] البهة والنف هذا هو السابع "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" قال: أي ف النزول  فـPيPضPعR رRك[

تPهR وPأPنـ[فPهR. يبدأ بركبتيه  Pه بـ[ Pج ZمRي[ه] ث PدPي ZمRوهذا موافق لديث وائل بن حجر ويرون أن حديث أب هريرة ث

. قال:  wاب]ع]ه ] حصل فيه قلبPصPأ [افPر]طPى أPلPع RهRن أي ف هيئة السجود الن أن يكون على وPسRنZ كPو[

ن[بـPي[ه], أطراف أصابعه  Pن[ جPع ي[ه ] PدRضPع RاةPافPجRمPأن يباعد بي العضد والنب ول يبالغ ف هذه الافاة. و

ي[ه]قال: Pذ بPتـPي[ه] أي ياف البطن عن الفخذ  وPبPط[نRهR عPن[ فPخ] ر]قPةR رRك[  يفرق بي ركبتيه ف السجود ول وPتـPف[

). يضمها  ث�ا, وPه]يP أPد[نPى (اPل[كPمPال] PلPى" ثPع[لP : "سRب[حPانP رPبQي اPل[ RولRقPيـPو

تPر]ش�ا  قال: ل]سR مRف[ بـQر�ا وPيPج[ PكRم RعPر[فPيـ ZمRهنا ل يقل يرفع يديه فل يوجد رفع يد هنا وإنا يرفع بسمه  ث 

ويقول ال أكب ويلس مفتشا والفتاش هو أن يبسط رجله اليسرى ويلس عليها وينصب اليمن 

ويرجها من تته ويثن أصابعه نو القبلة إذا) تكون اليسرى مفروشة ويلس عليها واليمن تكون منصوبة

ل]كPقائمة والصابع نو القبلة. قال: PذPك PةPي[انZلثPا RدRج]سPيPو ,RهRلPم ث�ا, وPهRوP أPك[ PلPا]غ[ف]ر[ ل]ي" ث QبPر" : RولRقPيـPو  

مثل السجدة الول. 
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ي[ه]  قال:  PدPي[ه] ب]يPتـPب ا عPلPى رRك[ أي اعتماده على ركبتيه فPإ]ن[ شPقZ  أي عند النهوض ثRمZ يـPنـ[هPضR مRكبرا� مRع[تPم]د�

Pر[ض]بيديه   أي يعتمد على الرض، فإن شق يعتمد على الرض لديث وائل: "إذا نض نض فPب]ال[

ث[ل]هPا على ركبتيه واعتمد على فخذيه".   قال الصنف:  أي يأت بركعة أخرى الركعة الثانية مثل فـPيPأ[ت]ي ب]م]

الول ل تتلف إل ف أربعة مسائل: 

رP اPلنـQيZة]   قال:  تكبية الحرام تكون ف والتحريمة] " فهو ينوي ف الول لكن ل ينوي ف الثانية، 1"غPيـ[

تPاح]الول وليست ف الثانية، ت]ف[ س[  وPالتـZعPو{ذ], إ]ن[ دعاء الستفتاح يكون ف الول ول يكون ف الثانية، وPال]
تPر]ش�ا أعوذ بال من الشيطان الرجيم إن كان تعوذ. قال: التعوذ أيكPانP تـPعPوZذ  ل]سR مRف[  سيجلس ثRمZ يPج[

ا الن للتشهد.  Pه]م[امPه]إ]بـ Rل]يق نPاهR, وPتPح[ ن[صPر] وPال[ب]ن[صPر] م]ن[ يRم[ ي[ه] وPقـPب[ضR اPل[خ] Pذ ي[ه] عPلPى فPخ] PدPي Rض[عPو ZنRسPو
رPى  ر] اPللZه] مRط[لPق�ا وPبPس[طR اPل[يRس[ طPى, وPإ]شPارPتRهR ب]سPبZابPت]هPا ف]ي تPشPه{دo وPدRعPاءo ع]ن[دP ذ]ك[ إذا) ما هي مPعP اPل[وRس[

الصفة؟ الصفة كالتال: يقبض النصر والبنصر وهذه صفة، ويلق بي الوسطى والبام، ويشي بالسبابة 

فإنه ل يرك وإنا يشي، يشي مت؟ إذا جاء لفظ ال أشهد أن ل إله إل ال وأشهد أن ممدا) عبده 

ورسوله فإذا جاء لفظ ال سواء ف التشهد أو ف الدعاء فإنه يشي يرفع الصبع ول يركها، قال: ويبسط

مPةR اليسرى  ا اPلنZب]ي{ وPرPح[ Pيـ{هPأ Pي[كPلPع Rم PلZلسPا , RاتPبQيZلطPا RاتPوPلZالصPه], وZل]ل  R اتZي : "اPلتZح] RولRقPيـPفـ RدZهPشPتPيـ ZمRث
ا  هPدR أPنZ مRحPمZد� هPدR أPن[ لP إ]لPهP إ]لZ اPللZهR, وPأPش[ ينP, أPش[ نPا وPعPلPى ع]بPاد] اPللZه] اPلصZال]ح] مR عPلPيـ[ PلZلسPا ,RهRات PكPرPبـPه] وZللPا

." RهRولRسPرPو RهRب[دPر�ا عQبـ PكRم o ةZاع]يPبRرPو oغ[ر]بPي م[ف RضPه]نـPيـ ZمRث   .

تPر]ش�ا  قال الصنف:  ل]سR مRف[ ن[صPر] وPال[ب]ن[صPر] م]ن[  ،ثRمZ يPج[ ي[ه] وPقـPب[ضR اPل[خ] Pذ ي[ه] عPلPى فPخ] PدPي Rض[عPو ZنRسPو
طPى, وPإ]شPارPتRهR ب]سPبZابPت]هPا  ل]يقR إ]بـ[هPام]ه]مPا مPعP اPل[وRس[ نPاهR, وPتPح[ طبعا هذه صفه ومن الصفات الت وردت يRم[
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صفات أخرى منها ضم الثلثة وبسط الصبعي وورد ضم الربعة وبسط السبابة فقط كل ذلك جائز. 
ر] اPللZه] ", قال: 2 "وPدRعPاءo "1"وPإ]شPارPتRهR ب]سPبZابPت]هPا ف]ي تPشPه{دo قال:  وقلنا لفظ الللة ضعوه بي ع]ن[دP ذ]ك[

 ف الصلة وغي الصلة. إذا) الشارة بالسبابة أو ل، يرون أن مRط[لPق�اقوسي يعن عند ذكر لفظ ال 
الشارة ليست حركه ل يركها ويفسرون الروايات الت جاء فيها التحريك بعن الشارة لن ف بعض 
الروايات يشي بسبابته وبعضها يركها يدعو با ففسروا هذا بذاك وأن القصود بالتحريك هو الشارة أن
يشي فقط أشهد أن ل اله إل ال ل يركها, مت يشي؟ قالوا يشي ف التشهد ويشي ف الدعاء سواء 

وPبPس[طR كان هذا الدعاء ف الصلة أو خارج الصلة يشي عند كلمه ال عند لفظ الللة. قال: 
رPى  أما اليسرى فتبقى مبسوطة يضعها على الفخذ مبسوطة ث يقرأ التشهد وقرأناه.اPل[يRس[

بـQر�ا  قال:  PكRم o ةZاع]يPبRرPو oغ[ر]بPي م[ف RضPه]نـPيـ ZمRفينهض الن من الثانية إل الثالثة ل يذكر الصنف رفع  ث
اليدين وهذا من الواضع الت ترفع فيه اليدين لنه ورد ف حديث مستقل. 

ا  قال الصنف:  ل]سR مRتـPوPرQك� ر�ا عPلPى اPل[فPات]حPة], ثRمZ يPج[ تPص] ر�ا مRق[ ل]كP س] PذPي ك[اقPب]لPي اQلPصRيPما معن متوركا؟ و ،
 ف اليسرى؟التورك صفته أن يفتش رجله اليسرى مثل الفتاش، الفرق بي التورك والفتاش ف أي رجل

أو ف اليمن؟ قال: يفتش رجله اليسرى وينصب اليمن ويرجهما من تته ويعل إليتيه على الرض 
فيخرج اليسرى هي مفروشة لكنها ليست تته إنا تكون خارجه من جهة يناه. 

: "اPللZهRمZ صPلQ عPلPى مRحPمZدo وPعPلPى آل]   قال:  RولRقPيـ ZمRث , PوZل] ل]سR مRتـPوPرQك�ا فـPيPأ[ت]ي ب]التZشPه{د] اPل[ ثRمZ يPج[
يدv, وPبPار]ك[ عPلPى مRحPمZدo وPعPلPى آل]  مRحPمZدo كPمPا صPلZي[تP عPلPى إ]بـ[رPاه]يمP وPعPلPى آل] إ]بـ[رPاه]يمP إ]نZكP حPم]يدv مPج]

,"vيد  هذه صيغه وردت وورد أكملمRحPمZدo كPمPا بPارPك[تP عPلPى إ]بـ[رPاه]يمP وPعPلPى آل] إ]بـ[رPاه]يمP إ]نZكP حPم]يدv مPج]
منها وورد غيها وإذا قرأ بأي صيغه فإنه صحيح. 
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نPة]  قال الصنف:  : "أPعRوذR ب]اPللZه] م]ن[ عPذPاب] جPهPنZمP, وPم]ن[ عPذPاب] اPل[قPب[ر], وPم]ن[ ف]تـ[ PولRقPيـPفـ PذZوPعPتـPن[ يـPأ ZنRسPو
أ[ثPم] وPال[مPغ[رPم] "  Pل[مPم]ن[ ا Pب]ك RوذRعPأ ZمRهZللPا , يح] اPلدZجZال] نPة] اPل[مPس] يPا وPال[مPمPات] وPم]ن[ ف]تـ[ وهذا ورد ف اPل[مPح[

بعض الزيادات ف الصحيح. 

نـ[يPا    قال:  هنا مسألة، وقفة، الدعاء عند النابلة, النابلة كغيهم يرون أن وPتـPب[طRلR ب]دRعPاءo ب]أPم[ر] اPلد{
الكلم ف الصلة يبطلها هذه مسألة إجاع لكن هل لو دعا بأمر من أمور الدنيا هل يعتب هذا من 
كلم الناس أو هو من الدعاء الذي ل يبطل الصلة؟ الذهب يقول أنه إذا دعا بأمر من أمور الدنيا 
فأن هذا كلم من كلم الناس فأنه يبطلها قال وتبطل بدعاء بأمر من أمور الدنيا بأمر الدنيا لكن لو دعا
بأمر الخرة فالدعاء ف الصلة صحيح ل يشتطون أن يكون الدعاء وارد ف الكتاب أو السنة يدعو ف
التشهد با شاء بدعاء ورد ف القران أو ف السنة  أو ل يرد ما ف إشكال لكن لبد أن يكون بأمر 
الخرة ل يدعو ف الصلة بأمر الدنيا واضح القاعدة عندهم؟ لن بعض أهل العلم يقيد الصلة يقول 
يدعو فيها بالدعاء الوارد نعم لكن بغي الوارد ل يدعو ف الصلة, النابلة ل يرون هذا يقولون يدعو با
شاء ما ورد أو ل يرد لكن ل يدعو بأمور الدنيا ما هي أمور الدنيا؟ كان يدعو اللهم ارزقن دارا جيلة 
واسعة كبية, أثاث جيل زوجة جيلة أو كذا أي ما يتعلق بأمور الدنيا طعام, مال, سيارة, على العموم 
أمور الدنيا يعن ما يتعلق بأمور الدنيا هذا الذي يرونه والسألة فيها تتمل والظاهر أنه إذا دعا با فيه 
مصلحه لنفسه ف الدنيا أو الخرة ل حرج. 

مPةR اPللZه] ", مRرPتـZب�ا مRعPرZف�ا وRجRوب�ا.  قال الصنف: مR عPلPي[كRم[ وPرPح[ PلZلسPه]: "ا[ارPسPي ]ع]ن ZمRين]ه] ث  ثRمZ يـPقRولR عPن[ يPم]
السلم عليكم مرتبا يرتب اللفاظ هكذا السلم عليكم ورحة ال ما يغي ما يقول عليكم السلم ورحة 
ال أخل بالتتيب، معرفا السلم عليكم ل يقول سلم عليكم قالوا مرتبا معرفا لنه هكذا ورد. 
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,   قال الصنف:  oلRجPرPك vةPأPا]م[رPلكن ما تتلف فيه الرأة عن الرجل ف الصلة. قال: و RعPم لPك]ن[ تPج[
هذا الختلف الول معناه أنا ما تفعل مثل الرجل تاف بي العضد والنب وبي الفخذ نـPف[سPهPا, 

ل]سR مRتـPرPبـQعPة�, والبطن وإنا تضم نفسها هذا الفرق الول، الفرق الثان ف اللوس، قال:  جلسة التبعوPتRج[
ين]هPا وPهRوP أPف[ضPلRالعروفة الت نلسها،  هPا عPن[ يPم] لPيـ[ د]لPة� ر]ج[ ، ما هو الفضل؟ يعن السدل أن تلسأPو[ مRس[

وتسدل يعن ترج رجليها ف جهة اليمي أشبه ف جلسة التورك إل أن ف التورك الرجل اليمن تنصب 
لكن الرأة ل ترج اليسرى جهة اليمي وترج اليمي جهة مسدلة رجليها عن يينها يقول هذا هو 
الفضل هذا الفرق الثان إذا) الفرق الثان ف اللوس كان ابن عمر يأمر النساء يتبعن ف الصلة وقال 
المام أحد السدل أعجب إل يعن أحب إل قالوا لن هذا غالب فعل عائشة ولنه أشبه بلسة الرجل
أي اللستي أشبه بلسة الرجل؟ السدل أقرب ومن أهل العلم من يرى أن الرأة مثل الرجل حت ف 
اللوس تلس مثله ول فرق. 

وRهR    قال الصنف عليه رحة ال ف بيان الكروهات, مكروهات الصلة: قال: ا ا]ل[ت]فPاتv وPنPح[ Pف]يه Pر]هRكPو 
 oةPاجPح Pاللتفات هو اختلس يتلسه الشيطان كما جاء ف الديث إذا التفت بل حاجه يفهم منه ب]ل

أن اللتفات للحاجة ل يكره.

 نى عن القعاء أن يفتش قدميه ويلس صلى ال عليه وسلم ما معن القعاء؟ والنب وPإ]قـ[عPاء  قال: 
على عقبيه أو يلس بي عقبيه مثل يفتش القدمي ويبعدها ويلس على الرض يعل إليتيه على 
الرض وفسر القعاء بتفسي آخر أن يلس على الرض ويعتمد على يديه وينصب فخذيه وساقيه 
تكون القعدة على الرض واليدين يعلها بواره حت يعتمد عليها ل يسقط وينصب الفخذين معناها 
الفخذين تكون قائمة. 
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ا,   قال الصنف:  د� يعن إذا سجد يفتش كل اليد كل الذراع يلصق الكف وPاف[ت]رPاشR ذ]رPاعPي[ه] سPاج]
والذراع على الرض وإنا ينبغي أن يسجد على سبعة أعضاء منها الكفان.

العبث يناف الشوع ويكره ف الصلة لكن إذا كثر العبث وكان حركات كثية فأنه قد وPعPبPثv     قال: 
وPفـPر[قـPعPةR أPصPاب]عP يعن وضع الرجل يده على خاصرته،  وPتPخPص{ر vيبطل الصلة إذا كثر وتوال. قال:

ب]يكRهPا,  هR, قال: وPتPش[ Pو نRهR حPاق]ن�ا وPنPح[ كل هذا جاء النهي عنه ولنه عبث الكمة منه معروفة أن هذا وPكPو[
عبث، يفرقع الصابع، يشبك الصابع، كونه حاقنا يعن كونه حابسا للبول متاج إل أن يتبول لن هذا
ينع كمال الشوع أو ينع الشوع من أصله. 

و]ه   قال:   إذا) وكونه حاقنا ونوه نو الاقن من متبس البول نو متبس الغائط أو وPتPائ]ق�ا ل]طPعPامo وPنPح[
متبس الريح فإنه يكره أن يصلي بذه الالة وإنا يقضي حاجته ث يصلي صلة خاشع وتائقا لطعامه 
ونوه كذلك فكل هذا ينعه من الشوع. 

رPى,   قال:  Rخ[ ر] اPل[ ءv سPبZحP رPجRلv, وPصPفZقPت[ ا]م[رPأPةv ب]بPط[ن] كPفQهPا عPلPى ظPه[ شPي[ R هPابPا نPإ]ذPإذا أراد أن ينبه و
أي  وPيRز]يلR الصلي غيه ف الصلة كأن ينبه المام أو غي المام فإن الرجل يسبح والرأة تصفق. ث قال:

ب]ه],الصلي  هR ب]ثـPو[ Pو دo عPن[ يPسPار]ه],أي البصاق ف الصلة وPيـRبPاح R بRصPاق�ا وPنPح[  إذا كان يباح لهف]ي غPي[ر] مPس[ج]
أن يبصق ف الصلة عن اليسار ف خارج السجد أما ف السجد ل يبصق إل ف الثوب يعن ف الثوب 
يعن ف خرقه، الثوب عندهم معناه خرقه يعن قطعة قماش يبصق ف قماش لكن ل يبصق على الرض.

دo عPن[ يPسPار]ه],إذا) الصلي إذا احتاج إل البصاق فأين يبصق؟ قال:   لكن ل يبصق أمامه ف]ي غPي[ر] مPس[ج]
أو عن يينه للنهي عن ذلك ولكن إذا كان ف السجد يبصق ف ثوبه قال ف غي السجد عن يساره نعم

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

 قال: "إذا تنخم أحدكم فل يتنخم قبل وجهه ول عن يينه وليبصق عن صلى ال عليه وسلملن النب 
يساره أو تت قدمه اليسرى" هذا ممول على غي السجد أما ف السجد فإنه يؤذي الناس.

ينPهR   قال: رPهR أPمPامPهR وPيPم]  ويكره أمامه يعن يكره البصاق ف الصلة أمامه أو عن يينه تددت  وPيRك[
التاهات الن إذا كان ف السجد فيبصق ف الثوب ولكن إذا كان خارج السجد ف صحراء يبصق 
عن يساره أو تت قدمه ف الهة اليسرى  لكن ل يبصق أمامه أو عن يينه.

ة] PلZلصPا RانPر[كPفي أ vص[لPف

:   قال الصنف رحه ال: PرPشPع PةPعPر[بـPا أPان]ه Pر[كPأ RةPل ة] وPجRم[ PلZلصPا RانPر[كPونن سبق وقد بينا الركن والواجب  أ

وقلنا أن الركن والواجب يلتقيان جيعا ف ماذا؟ من ترك الركن عامدا أو ترك الواجب عامدا، هل هناك 

فرق؟ ليس هناك فرق ف بطلن الصلة. من ترك الركن ناسيا أو ترك الواجب ناسيا، هل هناك فرق؟ ما 

الفرق؟ من ترك الركن ناسيا ث تذكر نقول يأت بالركن ويكمل الصلة والصلة صحيحة ويسجد للسهو،

ومن ترك الواجب ناسيا ث تذكر بعد ذلك نقول ل يأت به ويسجد للسهو هذا الفرق, الفرق أن الركن 

ا أPر[بـPعPةPمن نسيه ث تذكره يأت به أما الواجب من نسيه ث تذكره ل يأت به. قال الصنف:  Pان]ه Pر[كPأ RةPل وPجRم[
 : PرPشPأريد أن تنتبهوا لذه الركان ما هو منها فعل؟ وما هو منها قول؟ع

 وهذا قول أم فعل؟ رفع اليدينوالتحريمةرقموا هذه الربعة عشر القيام وهو فعل. قال:  اPل[ق]يPامR,    قال:
مع تكبيه الحرام رفع اليدين مع تكبيه الحرام ركن بعن أن لو إنسان جاء وقال ال اكب صلته 

الفاتة قول والركوع فعل، وما فيه تسبيح ف وPال[فPات]حPةR, وPالر{كRوعR, باطلة؟ رفع اليدين سنة والتحرية, 
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الداخل هذا التسبيح واجب فلو أنه ركع ونسي التسبيح وتذكر ف الركعة الثانية؟ تصح الصلة. لكن لو 
نسي الركوع كله ما ركع أصل وتذكر أنه ل يركع لبد من التيان به. 

ع[ت]دPالR عPن[هR,   قال:  الR عPن[هR,وهذا فعل، وPالس{جRودR, وهذا الامس هذا فعل، وPال] Pع[ت]د  هذا فعل، وPال]
تـPي[ن],  Pد أ[ن]ينPة Rوهذا فعل، وPال[جRلRوسR بـPي[نP اPلسZج[ Pالط{مPيعن سكون العضاء بأن يستقر كل عضو مكانه و

مقدار لظة أو مقدار سبحان ال هذا أقل الطمأنينة الواجبة يعن لو استقر لظة ث رفع الصلة 
صحيحة, لكن لو استقر لظتي, ثلث, أربع هذا أفضل الطمأنينة زادت.

أ[ن]ينPة R   قال:  Pالط{مPف كل ركن، و , Rير Pخ] ل[سPتRهR,هذا قول، وPالتZشPه{دR اPل[ ةR عPلPى اPلنZب]يQ  هذا فعل، وPج] PلZالصPو
 ,Rم PلZلسPي[ه] اPلPهذا قول،ع , تPان] Pل]يم  بي هذه الركان وPالتـZر[ت]يبRهذا قول، واللتفات هذا سنة،  وPالتZس[

والتتيب بينها هذا الركن الخي الرابع عشر.

رP التحريمة],   ث قال:  ب]يرR غPيـ[ ان]يPةv: اPلتZك[ PمPا ثPهRاتـPب " يعن تكبيات النتقال واجبة معن ذلك إذا 1"وPوPاج]

تعمد أن يتك تكبية من تكبيات النتقال ما الذي يصل ف الصلة؟ تبطل الصلة، إذا نسي التكبية 

وتذكرها بعد ذلك فل يأت با كل التكبيات تكبيات النتقال ليست واجبة يستثنون تكبية واحدة، 

من جاء والمام راكع كيف يدركه؟ يكب تكبية الحرام هذه ركن ث إن شاء كب تكبية النتقال وإن 

شاء ل يكب. إذا) تكبية النتقال ف هذا الوضع ل تعتب من الواجبات قال التكبية غي التحرية وحبذا 

لو كتبتم وغي تكبية السبوق والمام راكع فسنة إذا) عندنا تكبيتان ل تدخل تكبية الحرام وتكبية 

م]يع R السبوق، قال:  ( سع ال لن حده ) لمام ومنفرد التسميع واجب ف حق المام والنفرد أماوPالتZس[

م]يدR,الأموم هل يقول سع ال لن حده؟ ل.   ربنا ولك المد للثلثة يعن للمام والأموم والنفرد،وPالتZح[
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 oوعRكRر Rب]يح : "رPبQ ا]غ[ف]ر[ ل]ي", هذا خسه، وPسRجRودo,رقم أربعة، وPتPس[ Rو[لPقـPة  وZرPة� مZرPهذا السادس، م

 , RلZوP ل[سPتRهR, هذا السابع،وPالتZشPه{دR اPل[ وهذا الثامن.  وPج]
, وPالش{رRوطR سRنZةv,   ث قال الصنف:  Pل]كPا ذ PدPا عPمPو�ا ث بي� الفرق و قRطPان] سPه[ نR وPالشZر[طR لP يPس[ فPالر{ك[

بR ب]ه]مPا  قRطR اPل[وPاج] ل�, وPيPس[ يعن بالسهو بالهل وسبق أن بي�نا هذا.وPجPه[

و] فPص[لv في سRجRودR اPلسZه[

و]   قال الصنف: و ]انتقل إل سجود السهو:  سRجRودR اPلسZه[ رPعR سRجRودR اPلسZه[ ل]ز]يPادPةo لثلثة أسباب: وPيRش[
دo,  وهذا الثالث،  وPشPك�وهذا الثان، وPنـPق[صo وهذا واحد، ليس هناك سجود سهو لعمد. ث لP ف]ي عPم[

انتقل إل أحكام سجود السهو هل هو واجب أو سنة أو مباح بي� الصنف أن له ثلثة الحكام ف 

بعض الحوال يكون واجب وبعض الحوال يكون سنة وف بعضها يكون مباح. 

بv   قال: ا تـPب[طRلR ب]تـPعPم{د]ه ] وهذا الكم الول  وPهRوP وPاج] Pيكون واجب معن ذلك ما تبطل بتعمده ل]م

الصلة يكون سجود السهو له واجب. صورة ذلك: نن قلنا الواجبات الثمانية لو أن إنسان ترك 

واجب من الواجبات عمدا ما الذي يصل ف الصلة؟ تبطل. إذا نسي أي ترك الواجب نسيانا؟ نقول 

ل تبطل الصلة ويكون سجود السهو ف هذه الالة واجب. إذا) لو كان سجود السهو لتك واجب 

نسيانا فإنه واجب، لزيادة ركن نسيانا يكون واجب، لتك ركن نسيانا ث أتى به يكون واجب، لن كل 

هذه الصور الثلثة عمدها يبطل الصلة. لو أن النسان تعمد أن يزيد ركنا فالصلة باطلة، فإذا نسي 

وزاد يسجد للسهو وجوبا. لو أن إنسان تعمد أن يتك ركن من الركان تعمد يتك الركوع ويسجد تبطل
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الصلة بجرد هذا الفعل تبطل الصلة لكن لو نسي وترك الركوع ث تذكر نقول تأت بالركوع وتسجد 

للسهو وجوبا. 

و�ا, وPلP تـPب[طRلR   قال:  رRوعo ف]ي غPي[ر] مPحPلQه] سPه[ يPانo ب]قPو[ل] مPش[ تـ[ وPسRنZةv ل]] ا تـPب[طRلR ب]تـPعPم{د]ه ] Pل]م vب وPهRوP وPاج]
يقول يكون سنة وهذا الكم الثان لسجود السهو ف حالة ما هي؟ إذا أتى بقول مشروع ف ب]تـPعPم{د]ه], 

غي مله كيف أتى بقول مشروع ف غي مله؟ يعن جاء مثل بالقراءة ف السجود قرأ ف السجود هذا 

ذكر مشروع ف غي مكانه أو سبح مثل ف القيام يكون أتى بقول مشروع قول من أقوال الصلة أتى با

ف موضع آخر يقول هذا القول إذا جاء به ف غي موضعه ل تبطل الصلة به، سجود السهو ماذا 

يكون حكمه ف هذه الالة؟ سنة عرفنا يعن لاذا سنة؟ لن عمده ل يبطل الصلة. 

 يعن يوز ل يستحب أن يسجد النسان لسجود السهو إذا ترك سنةوPمRبPاحv ل]تـPر[ك] سRنZةo  قال الصنف: 

لاذا ؟ لنه ما جاء أمر به أصل ولنه يشق السجود لكل سنة معناه أن كل صلة يصليها النسان 

يشرع له ويستحب أن يسجد للسهو لن ما ف صلة قل أن تكون كاملة السنن كلها. 
ب�ا    الن سيبي مله أين مل سجود السهو قبل السلم أو بعد السلم: قال:  م] نPد[ PلZلسPا Pب[لPقـ Rل{هPحPمPو

يعن استحبابا ليس ف الذهب مكان لسجود السهو واجب يعن ما يب عندهم قبل أم بعد؟ إنا 
يستحب عندهم ف بعض الحوال قبل وف بعض الحوال بعد، أما لو أتى به كله قبل جاز كله، بعد ما
ف إشكال إنا عندهم مسألة الستحباب هل يستحب قبل السلم أم بعد السلم؟ الالن: ف بعض 

ب�ا الحوال يستحب قبل السلم وف بعض الحوال بعد السلم، قال الصنف: م] نPد[ PلZلسPا Pب[لPقـ Rل{هPحPمPو 
ب�ا هR نPد[ Pع[دPبـPفـ PرPثـ عPةo فPأPك[ . إ]لZ إ]ذPا سPلZمP عPن[ نـPق[ص] رPك[
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  إذا) باختصار: سجود السهو كله الفضل أن يكون قبل السلم إل صورة واحده فالفضل فيها أن 
يكون بعد السلم، ما هي الصورة الت يستحب أن تكون بعد السلم؟ إل إذا سلم عن نقص ركعة 

 انه سجد بعد السلم ما هو صلى ال عليه وسلمفأكثر لن هذا الوضع الوحيد الذي ورد عن النب 
هذا الوضع الوحيد؟ لا صلى إحدى صلت العشي فسلم من ركعتي ث ن»به فأتى بالركعتي ث سلم ث 
سجد للسهو فقالوا إذا) إذا سلم قبل تامها ساهيا فإن هذا السجود الفضل أن يكون بعد السلم وما 
سوى ذلك فالسجود كله قبل السلم كل سجود للسهو أفضليته قبل السلم إل سجود واحد إذا سلم 

 لن صلى ال عليه وسلمقبل تامها فالفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلم لاذا؟ لديث النب 
هذا الذي ورد عنه.

,قال رحه ال:   ا بPطPلPت[ د� إ]ن[ سPلZمP قـPب[لP إ]ت[مPام]هPا عPم[ Pقال إذا سلم عن نقص ركعة يعن ساهيا أما إذا  و 
و�ا فPإ]ن[ ذPكPرP قPر]يب�ا سلم قبل إتامها عمدا فالصلة باطلة، قال:  يعن بعدما سلم صلى صلة العشاءوPسPه[

، مت يسجد؟ الفضل قبل  أPتPمZهPا وPسPجPدPركعتي وسلم وذكر قريبا عرفا ماذا يفعل؟ يتمها ويسجد
السلم أم بعد السلم؟ بعد السلم ولو سجد قبل السلم جاز ذلك. 

دPثP   قال:  من هو الذي أحدث؟ أي من سلم قبل إتامها يقصد أن هذا الشخص سلم قبل وPإ]ن[ أPح[
تامها ساهيا وبعد أن سلم أحدث وبعد أن أحدث ن»به أنه ترك ركعتي هل يكمل؟ ل, ما يكمل معناه 
أنه يعيدها تبطل الصلة قال وإن أحدث قبل الكلم ف حق الرجل الذي سلم قبل تام الصلة ناسيا 
فإن ذكر قريبا فأنه يتم الركعتي ويسجد للسهو والفضل أن يكون بعد السلم لكن لو أنه ذكر بعيدا, 
وهذه السألة ما ذكرها الصنف لكن أشار إليها بقوله ذكر قريبا فإذا صلى العشاء ركعتي وسلم ث ل 
يتذكر إل بعد ساعات هل يتم الركعتي الباقية أو يعيد الصلة كلها ؟ يعيد الصلة كلها. والصورة 
الثانية: إذا أحدث بعد أن سلم ث تذكر أن هناك ركعتي ل يصلها؟ يعيد الصلة. 
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قPهP بPطPلPت[ كPف]ع[ل]ه]مPا ف]ي صRل[ب]هPا,   قال: دPثP أPو[ قـPه[ إ]ن[ أPح[ Pكما لو قهقه ف صلب الصلة فأنه يبطلها  و
كما أن القهقهة والدث تبطل الصلة إذا فعلها ف صلبها فأنا تبطل الصلة ف هذه الالة وهي من 
سلم قبل تامها. 

يPة] " يعن بكى 2" اخرج الواء أو انتحب "1نفخ "وPإ]ن[ نـPفPخP أPو[ ا]نـ[تPحPبP   قال الصنف:  لP م]ن[ خPش[
. وإن نفخ هذه الصورة الول، أو انتحب ل من خشية ال بكى لمر آخر بكى لقريب مات عليه اPللZه]

, أو لصيبة نزلت به بكى ل من خشية ال، نPحP ب]لP حPاجPة فـPبPانP حPر[فPان] بPطPلPت[ أو تنحنح هذه  أPو[ تـPنPح[
الصورة الثالثة بل حاجه فبان حرفان بطلت الصلة الن يتكلم عن أفعال تدث داخل الصلة وتبطلها 
ما هي الصورة الول؟ إن نفخ ف الصلة لغي حاجه فبان حرفان لن بعد ذلك. قال بل حاجه فبان 
حرفان أقل الكلم حرفي فمعناه يقولون هذا الذي نفخ ف الصلة وظهر منه حرفي كأنه تكلم ف 
الصلة فيبطل الصلة. قال وإن نفخ قيدناها باذا؟ بل حاجة وبظهور حرفي تبطل الصلة، وإن نفخ 
باجة فظهر حرفان ل يضر، نفخ لغي حاجة ول يظهر حرفان ل تبطل الصلة، أو انتحب ل من 
خشية ال : بكى ليس من خشية ال فظهر حرفان تبطل الصلة بكى ل من خشية ال فلم تظهر 

" 3حرفان ما تبطل الصلة، بكى من خشية ال وظهر حرفان ل تبطل الصلة. قال الثالث أو تنحنح "
بل حاجه اخرج صوت أو أصابه سعال لو سعل بدون حاجة فظهر حرفان تبطل الصلة، لكن سعل 
غصب عنه لاجة فظهر حرفان ل تبطل الصلة.

رPى بPطPلPت[   قال الصنف: عPةo أRخ[ رP التحريمة] فPذPكPرPهR بـPع[دP شRرRوع]ه] ف]ي ق]رPاءPة] رPك[ ن�ا غPيـ[  وPمPن[ تـPرPكP رRك[
انـPهPا, PكPا مPت]هPاءPف]ي ق]ر PعPرPي ش[تZلPا ]تPارPصPا, وPه نـ[ رRوكR م] تـ[ Pل[مPمن ترك ركن غي تكبية الحرام لو أن شخصا 

نسي ف الصلة وما كب تكبية الحرام نقول ما دخل فيها أصل. لو نسي ركن آخر ترك ركن آخر غي 
تكبية الحرام مثل القراءة أو الركوع أو السجود تذكره بعد أن قام للركعة الثانية وبعد أن شرع ف الفاتة 
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للركعة الثانية تذكر أنه ف الركعة الول نسي ركنا ماذا يفعل ف هذه الالة؟ قال الصنف بطلت الركعة 
التوك منها وصارت الت شرع ف قراءتا مكانا. إذا تذكر هذا الرجل ف الركعة الثانية أنه نسي سجدة 
ف الركعة الول ماذا يعمل؟ يعتب نفسه أنه ف الركعة الول ويلغي الركعة الول. لو أنه تذكر قبل أن 
يشرع ف الركعة الثانية هب أنه ترك الركوع ف الركعة الول ونسي وتذكر وهو ساجد ماذا يفعل؟ يقوم 
ويعود إل الركوع ويأت بالركوع وما بعد الركوع ويكمل الصلة. إذا) باختصار ما هي القاعدة وهذه 
القاعدة مهمة كل مصل يتاجها: إذا نسي النسان ركن واحد نقول الركوع رجل قرأ الفاتة وبعد أن 
انتهى من الفاتة بدل ما يركع اته إل السجود فسجد كم ركن ترك؟ ترك أكثر من ركن ترك الركوع 
والرفع من الركوع وترك واجبات ث سجد وهو ف السجود تذكر أنه ل يركع ماذا يفعل؟ يعود مرة ثانية 
إل وضع الركوع فيكع ويرفع ويسجد. هب أن هذا نفس الثال تذكر وهو ف السجود وهو ف السجدة 
الثانية تذكر أنه ل يركع ماذا يفعل يرجع إل الركوع ويرجع إل القيام فيكع ث يرفع ث يسجد السجدة 
الول والثانية ويكمل الصلة لاذا؟ لنه تذكر الركن ف نفس الركعة هذه الصورة الول.

   الصورة الثانية: نفس الرجل هذا الذي نسي الركوع لكنه ل يتذكر ف السجود تذكر بعد أن قام ف 
الركعة الثانية وهو ف أثناء القراءة أو ف الركوع ف الركعة الثانية ف مثل هذه الالة يلغي الركعة الول 
ويعتب نفسه أنه ف الركعة الول ما هو السبب؟ السبب لنه لا انتقل إل الركعة الثانية تعذر رجوعه 
للول فلذلك يلغي الول لكن لا يكون هو مازال ف الول وتذكر أنه ترك ركن ل يتعذر عليه الرجوع 
فيجع قال الصنف ومن ترك ركن غي التحرية فذكره بعد شروعه ف قراءة ركعة أخرى بطلت التوك 

لPهR منها هذه الصورة مثلت لا الثال الثان وصارت الت شرع ف قراءتا مكانا.  قبل ماذا؟ قبل وPقـPبـ[
هR, شروعه ف قراءته ف الركعة الثانية  Pع[دPا بـ Pب]مPأ[ت]ي ب]ه] وPيPفـ RودRعPهذه الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة: يـ
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 oم PلPس Pع[دPبـPلو أنه بعد أن سلم بعد أن فرغ من الصلة تذكر أنه ل يركع فماذا يعمل؟ قال: وoم PلPس Pع[دPبـPو
 oةPع تـPر[ك] رPك[ PكPيعتب نفسه أنه ركعة كاملة ل يأت با فيقوم ويأت بركعة كاملة.ف

وPإ]ن[ نـPهPضP عPن[ تPشPه{دo    ث انتقل الصنف إل نسيان الواجب لو أنه نسي الواجب ماذا يعمل؟ قال: 
ي�ا  وPكRر]هP إ]ن[ هذه رقم واحد، لPز]مP رRجRوعRه Rيعن نسي التشهد الول قام من السجود ووقف ناسيا أPوZلP نPاس]

تPتPمZ قPائ]م�ا,  وPبPطPلPت[ إ]ن[ شPرPعP ف]ي  أي رجوعه وPحPرRم Pوكره رجوعه إن استتم قائما هذه الصورة الثانية، ا]س[
وتبطل هذه الركعة إذا شرع ف القراءة وهذه الثالثة. ما هي الصور؟ إذا قام من السجدة الثانية اPل[ق]رPاءPة] 

وترك التشهد وقام إل الثالثة وتذكر أثناء انتقاله قبل أن يستتم ف القيام نقول يب عليه أن يعود إن 
استتم قائما واعتدل ولكن ما قرأ الفاتة فيكره له الرجوع لاذا؟ قالوا لنه الن اعتدل ومادام أنه قد 
اعتدل وقد شرع ف ركن آخر ل يرجع إل الركن السابق لو شرع ف الفاتة هذه الصورة الثالثة، قام 
واعتدل وشرع ف قراءة الفاتة قالوا يرم عليه الرجوع فان رجع تبطل صلته لكن لاذا؟ قالوا لنه إذا 
شرع ف قراءه الفاتة فالفاتة ركن مقصود فل يتك الركن ويرجع إل واجب.

يP أPو[ جPه]لP,    قال:  معناه أن الصلة تبطل إل إذا نسي وجوب الرجوع أو جهل هذا الكم لP إ]ن[ نPس]
إذا) تبطل إل ف حق الاهل وحق الناسي.

بR اPلس{جRودR ل]ذPل]كP مRط[لPق�ا    قال الصنف: وPيPج] v ومRأ[مPم RعPت[بPيـPويتبع الأموم يعن لو أن الذي نسي  و
التشهد الول كان هو المام وقام واعتدل ماذا يفعل الأموم؟ يتابعه. 

بR اPلس{جRودR ل]ذPل]كP مRط[لPق�ا   قال: يب السجود, سجود السهو هنا لن مثل هذا العمل ترك  وPيPج]
التشهد الول واللوس له ترك واجب من الواجبات ترك الواجب عمدا يبطل الصلة وتركه سهوا يب 
سجود السهو ولذلك يقول الصنف ويب السجود لذلك مطلقا يقصد ف جيع الحوال سواء تذكر 
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وهو ف أثناء ارتفاعه أو بعد اعتداله أو بعد شروعه ف القراءة. إذا حصل مثل هذا الوقف بالصور 
الثلث فأنه يسجد للسهو وجوبا. 

نo أPو[ عPدPد o     قال الصنف:  PقPل{ مPن[ شPكZ ف]ي رRك[ إذا أصاب النسان شك وPيـPب[ن]ي عPلPى اPل[يPق]ين] وPهRوP اPل[
PقPل{ مPن[ ف صلته هل صلى، هل ركع أو ل يركع فاليقي أنه ل يركع، قال:  وPيـPب[ن]ي عPلPى اPل[يPق]ين] وPهRوP اPل[

 oن هل صلى ركعتي أو ثلث قال يبن على اليقي ما هو أPو[ عPدPد o يعن ركع أو ل يركع، شPكZ ف]ي رRك[
اليقي القل أو الكثر؟ القل هو التيقن إذا) من شك ركعت أو ما ركعت يعتب نفسه ما ركع ويأت 
بالركوع، شك هل سجدت سجدة أو سجدتي؟ يعتبها سجدة واحده هل صليت ثلث أو ركعتي؟ 
يعتبها ركعتي ويصلي الثالثة ويأت بالرابعة إن كانت رباعية لكن بعد ذلك يسجد للسهو بسبب هذا 
الشك وهذا معن قول الصنف ويبن على اليقي أي القل إذا شك ف فعل الركن أو شك ف عدد 
الركان أو عدد الركعات يبن على القل وهو التيقن. 

ةR اPلتZطPو{ع] وPال[و]ت[ر] وPالتـZرPاو]يح] PلPص

ةR اPلتZطPو{ع]  وقفنا عند باب صلة التطوع، قال الصنف رحه ال:  PلPص ، vوفRسRك : oو{عPطPة] ت PلPص RدPآك
vو]تـ[رPف Rفتراويح vاءPق ت]س[  رتب الصنف عليه رحة ال صلة التطوع بسب فضيلتها وبسب آكديتها، فPاس[

صلى ال فقال آكدها الكسوف وجعل الكسوف آكد صلة التطوع والسبب ف ذلك قالوا لن النب 
 فعلها وأمر با وواظب عليها وهم من حيث الملة يفضلون صلة التطوع الت تؤدى ف عليه وسلم

الماعة على التطوع الذي يؤدى فرادى فالماعة أفضل من الفرادى ث يفاضلون بي صلة التطوع الت 
 وترك وتركها بي الواظبة صلى ال عليه وسلمتؤدى جاعة يفاضلون بينها بأمر آخر وهو مواظبة النب 

 أفضل ما فعله أحيانا وتركه أحيانا وعلى صلى ال عليه وسلمعليها وبي تركها فما واظب عليه النب 
هذا الساس جعلوا الكسوف أفضلها ث الستسقاء ث التاويح ث الوتر. 
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تRهR  قال الصنف رحه ال: ة] اPل[ع]شPاء] إ]لPى  والكلم يعود إل الوتر ووقته يعن صلة الوتر  وPوPقـ[ PلPم]ن[ ص
ر],  هذا كله وقت لصلة الوتر من صلة العشاء إل الفجر.اPل[فPج[

عPةv,   قال:  رPةP: أقل الوتر ركعة واحدة، وPأPقـPل{هR رPك[ دPى عPش[ ثـPرRهR إ]ح[ ن�ى,يعن إحدى عشرة ركعة وPأPك[ مPثـ[ن�ى مPثـ[
 ,oة Pد ثvيصليها ركعتي ركعتي ث يوتر بركعة واحدة وPيRوت]رR ب]وPاح] PلPث [الPمPك]لPى اPد[نPأPيعن ثلث ركعات و 

, مPي[ن] PلPصلى ال عليه وسلم وكل ذلك ورد عن النب ب]س.

ب�ا,   قال: : "اPللZهRمZ يعن استحبابا يكون القنوت بعد الركوع استحبابا  وPيـPق[نRتR بـPع[دP اPلر{كRوع] نPد[ RولRقPيـPفـ
ZرPق]ن]ي شPو , Pي[تPع[طPا أPار]ك[ ل]ي ف]يمPبPو , Pي[تZلPوPن[ تـPن]ي ف]يمZلPوPتـPو , Pي[تPافـPن[ عPاف]ن]ي ف]يمPعPو P ي[تPدPن[ هPد]ن]ي ف]يم ا]ه[
, تـPبPارPك[تP رPبـZنPا Pي[تPادPن[ عPع]ز{ مPي PلPو , Pي[تPالPن[ وPم R ذ]ل�Pي Pل RهZإ]ن , Pي[كPلPى عPق[ضRيـ PلPي و , إ]نZكP تـPق[ض] Pي[تPضPا قPم
ي ثـPنPاء�  ن[كP لP نRح[ص] , وPب]كP م] Pك[تPوبRقRع ]ف[و]ك م]نPب]عPو , Pط]ك , اPللZهRمZ إ]نZا نـPعRوذR ب]ر]ضPاكP م]ن[ سRخ[ Pي[تPالPعPتـPو

 " Pك ا أPثـ[نـPي[تP عPلPى نـPف[س] PمPك Pن[تPأ Pي[كPلPكما ورد ف الديث.ع

الأموم يقول آمي عند دعاء المام. وPيـRؤPمQنR مPأ[مRومv, ثRمZ يRصPلQي عPلPى اPلنZب]يQ صلى ال عليه وسلم  قال: 

مPعR إ]مPامv اPلضZم]ير P   قال:  المام إذا صلى ودعا قنت ف صلة الوتر إذا قنت بالناس فإنه يمع وPيPج[
الضمي يعن ل يدعو لنفسه فقط ويقول اللهم اهدن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا وتولنا يمع 

 يفعل ذلك ولنه يصلي بالناس فل يدعو لنفسه فقط ويدعو لم.صلى ال عليه وسلمالضمي لن النب 

ي[ه] مRط[لPق�ا    قال الصنف:  PدPب]ي RهPه سPحR اPلدZاع]ي وPج[ ويسح الداعي يعن بعد الدعاء وجهه بيديه وPيPم[
مطلقا يعن ف الصلة وخارج الصلة يرون أن مسح الوجه بعد الدعاء سنة ووردت فيه أحاديث عدة 
إل أن هذه الحاديث فيها ضعف لكن بجموعها قد تصلح للقوة أو للعتضاد. قال: ويسح الداعي 
وجهه بيديه مطلقا يعن ف الصلة وخارجها.
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عPة� ب]رPمPضPانP   ث انتقل إل التاويح قال:  رRونP رPك[  برمضان تRسPن{أي أنا تصلى ف رمضان وPالتـZرPاو]يحR ع]ش[
وهي سنة.

تسن يعن التاويح ويسن الوتر معها جاعة لن وPال[و]تـ[رR مPعPهPا جPمPاعPة�,  تسن أي التاويح وPال[و]تـ[رR  قال: 
 صلها جاعة صلها منفردا وصلى الصحابة خلفه جاعة ث تركها خشية أن صلى ال عليه وسلمالنب 

تفرض عليهم، وأما مسألة العشرون ركعة فهذا ورد والذي أصح منه أنم صلوها إحدى عشرة ركعة. وما
عندي شك أن القرب للسنة هي الحد عشرة ركعة لكن العشرين ركعة جائزة والكثر جائز والقل 

صلى جائز لاذا؟ لن صلة الليل مثن مثن والتاويح أصل ليس فيها تديد ل يرد فيها تديد عن النب 
 كان إحدى عشرة صلى ال عليه وسلم أن صلة التاويح عدد ركعاتا كذا. وتر النب ال عليه وسلم

 أن صلة الليل مثن صلى ال عليه وسلمركعة، والتاويح من قيام الليل وقيام الليل أخب عنه الصطفى 
مثن يعن ركعتي ركعتي ليس لا حد تنتهي، فإذا تعارف الناس على أن يصلوها عشرين صح ذلك. 
صلوها أكثر صح ذلك. وقد صليت أكثر من عشرين، صليت ست وثلثي وصليت أقل من هذا وكل 
ذلك يوز. وإذا صليت إحدى عشرة ركعة فهذا أيضا قد يكون هو الفضل. لكن القصد من هذا إن 
هذه السألة ل تدخل ف مسألة حلل وحرام: أن من صلها عشرين دخل ف الرام ومن صلها إحدى

 لا صلى بالناس ف رمضان ف صلى ال عليه وسلمعشر دخل ف اللل، ل،كل ذلك يوز لن النب 
قيام الليل ل يرد عنه أنه صلها إحدى عشرة ول عشرين صلى فقط وصلى الناس خلفه.

ا بـPي[نP سRنZة] ع]شPاءo وPو]ت[رo  قال: PهRتـ  ووقتها يعن التاويح بي سنة العشاء بعدما  وPال[و]تـ[رR مPعPهPا جPمPاعPة�, وPوPقـ[
يصلون العشاء ويصلون سنة العشاء يصلون التاويح وبعد صلة التاويح تصلى الوتر فالتاويح بي الوتر 
وبي سنة العشاء.

وهي سنن مؤكدة داوم عليها النب ثRمZ اPلرZات]بPةR:   انتقل الصنف عليه رحة ال إل الصلة الراتبة: قال: 
ر],  بل إنه كان يقضيها إذا فاته شيء منها. قال: صلى ال عليه وسلم عPتPان] قـPب[لP اPلظ{ه[ ثRمZ اPلرZات]بPةR: رPك[

ر], وPهRمPا آكPدRهPا  عPتPان] قـPب[لP اPل[فPج[ عPتPان] بـPع[دP اPل[ع]شPاء], وPرPك[ , وPرPك[ عPتPان] بـPع[دP اPل[مPغ[ر]ب] هPا, وPرPك[ Pع[دPان] بـPتPع أيوPرPك[
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 واظب عليها ول صلى ال عليه وسلمالركعتان اللتان قبل الفجر ها آكد هذه السنن الرواتب لن النب 
يتكها حت ف السفر.

ة] اPلنـZهPار].   قال:  PلPن[ ص[م RلPض]فPأ Pه]يPو ,oك{دPأPي[ل] ب]تZللPا Rة PلPن{ صPسRتPوتسن صلة الليل بتأكد القصود و
هنا بصلة الليل وإن كان هو سبق أن ذكر صلة التاويح هنا صلة الليل القصود به النفل الطلق 
فيدخل فيه النفل الطلق لكن عندنا صلة ليل مقيدة مثل التاويح ومثل الوتر فهذا من العي من الصلة

ة] اPلنـZهPار]. العينة، النافلة العينة. قال: PلPن[ ص[م RلPض]فPأ Pه]يPصلة الرجل ف جوف الليل أفضل من  و
الصلة بعد الكتوبة. 

تPم]ع o   قال:  وPةo ل]قPار]ئo وPمRس[ Pت]ل RودRجRسPانتقل الن إل سجود التلوة، ما هو سجود التلوة؟ هو سجودو
مشروع إذا قرأ السلم أو استمع لية من آيات التلوة آيات السجدة وهي آيات معروفة أربعة عشر آية 

تPم]ع o ف القرآن. قال: وPةo ل]قPار]ئo وPمRس[ Pت]ل RودRجRسPإذا) يرج من هذا السامع اكتبوا عندها دون السامع  و
يعن السامع ل يدخل ف الستحباب إذا) الناس ثلثة: إما قارئ لية السجدة فيستحب ف حقه 
السجود، وإما مستمع منصت لية السجدة فيستحب ف حقه السجود، أما السامع الذي سع الية 
بدون قصد فهذا ل يدخل. روي ذلك عن عثمان وابن عباس وغيها من الصحابة.

ل]سR وPيRسPلQمR,   كيف يسجد هذه السجدة؟ قال:  بـQرR إ]ذPا سPجPدP وPإ]ذPا رPكPعP وPيPج[ PكRيPلكن ل يتشهد قالوا و
إذا) سجود التلوة هو مثل الصلة فإذا مر بآية السجدة كب وسجد، روي ذلك عن ابن عمر وفيه 
مقال. يكب إذا سجد، يكب إذا رفع، ث يسلم لكن ل يتشهد.

رQيZة o  قال الصنف:  مPامo ق]رPاءPتـRهPا ف]ي س] يكره للمام أن يقرأ آية من آيات السجدة ف صلة وPكRر]هP ل]]
سرية، لاذا؟ لنه إذا قرأها ف السرية فانه يلزمه يعن يشرع ف حقه أن يسجد، وإن سجد سبب بذلك 
خلط للمأمومي. قال: إذا) يكره له أن يقرأها ف صلة سرية لكن ف الهرية يكن أن يقرأها ويسجد 

.صلى ال عليه وسلمكما فعل النب 
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وهذا الكروه الثان ف حق المام: يكره أن يقراها ف السرية ويكره لو قرأها ف  وPسRجRودRهR لPهPا   قال:
السرية أن يسجد لا، فماذا يفعل لو قرأها ف السرية؟ ل يسجد، فإذا ل يسجد يكون المام ترك ماذا؟ 

.قال: ويتك سجوده لا يعن يكره سجوده لا ترك سنة.

ا  قال: Pي[ر]هPي غ[ف RهRتPعPابـPتRم oومRم]أPى مPلPعPوعلى مأموم أن يتابع المام ف غي السرية معناه لو أن المام ف و 
الهرية قرأ سورة فيها آية سجدة وقرأ آية السجدة فإنه يسجد. الأموم ماذا يفعل؟ يتابعه لكن ف السرية 

 قال: وعلى الأموم التابعة لكن ف غي الصلة ؟لو قرأ المام آية سجدة وسجد هل يتابعه الأموم أو ل
السرية لاذا، لي شيء ل يتابعه؟ قالوا لنه أصل ما سع آية السجدة فالسجود يكون بسبب ماذا؟ 
بسبب التلوة أو بسبب الستماع فهو ليس بتال ول مستمع فيسجد لي شيء؟!  يكن أن يقال 
وقال بذلك بعض أهل العلم ومنهم الوفق قالوا يسجد معه متابعة "إنا جعل المام ليؤت به" لكن 

ل  الذهب يقول: ليس له التابعة يعن يتابعه ف الهرية ول يتابعه ف السرية لنه ليس بتال ول مستمع
والظاهر أنه يتابعه ويسجد. يسمع آية السجدة ول يقرأها.

انتقل الصنف عليه رحة ال إل مسألة أخرى وسجود آخر وهو سجود الشكر، ما هو سجود   
الشكر؟ سجود الشكر هو سجود يفعله السلم عند تدد نعمة أو اندفاع نقمة. هل هذا السجود، 
سجود الشكر، له علقة بالصلة؟ الواب ل، ل علقة له بالصلة، سجود التلوة له علقة بالصلة؟

نعم له علقة بالصلة لن سجود التلوة إنا يكون بسبب آية سجدة قرأت ف الصلة فإذا) له تعلق 
بالصلة ولذلك سجود التلوة يشرع ف الصلة وخارج الصلة لكن سجود الشكر ل يشرع ف الصلة 
وإنا يكون خارج الصلة.

, وPان[د]فPاع] ن]قPمo  قال الصنف:  oمPن]ع [د{دPجPت Pد]ع]ن oر ةR غPي[ر] جPاه]ل o . ث قال: وPسRجRودR شRك[ PلPه] ص[ب RلRط]بPتـPو
 , oاسPنPإذا) لو حصلت له نعمة وهو ف أثناء الصلة فسجد سجود شكر ماذا يصل للصلة؟ تبطل و
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صلته لنه زاد سجودا ليس له سبب ف الصلة. قال: إل الاهل والناسي، لو نسي الكم فسجد أو 
جهل الكم فسجد سجود شكر فإنا ل تبطل ف الصلة.

ةo  قال الصنف:  Pو Pود] ت]لRجRسPك PوRهPيعن ف أحكامه يشبه سجود التلوة. سجود التلوة قلنا يكب و 
ويسجد ث يكب ويرفع ويسلم، ماذا يقول ف السجود؟ يسبح تسبيح الصلة سبحان رب العلى.

سPةv:    انتقل الصنف عليه رحة ال إل أوقات النهي: قال:  ي] خPم[ هذه الوقات الت وPأPو[قPاتR اPلنـZه[
سيذكرها الصنف هي أوقات منهي عن الصلة فيها وهي خسة أوقات وهذه المسة الوقات يكن أن
نقسمها إل مموعتي: مموعة طويلة ومموعة قصية أو نقول مموعة متعلقة بالشمس ومموعة متعلقة
بفعل الصلي. التعلقة بالشمس ثلثة أوقات: عند طلوع الشمس، عند بداية إشراق الشمس إل أن 
يتكامل طلوعها وتنفصل عن الرض وهذا الوقت الول، والوقت الثان: إذا أصبحت الشمس ف وسط 
السماء هذا وقت كراهة

إل أن تزول تيل عن وسط السماء إل جهة الغرب وهذا الوقت الثان. وهذا الوقت الثان أقصر 
الوقات لنه قد يستغرق ثلث دقائق فقط بينما الول قد يستغرق خس أو عشرة دقائق فقط، الوقت 
الخي: إذا بدأت الشمس ف الغروب، شرعت ف الغروب، يعن غاب منها جزء بدأت تغيب إل أن 
يتكامل الغروب وهذا يأخذ أيضا قرابة عشر دقائق.

  أعيد:إذا) الوقت الول: إذا بدأت ف الشروق، بدأت ف الظهور، الشمس، هذا الوقت الول. إذا 
بدأت تظهر إل أن تظهر كاملة وتنفصل عن الرض هذا الوقت الول. قد يأخذ عشر دقائق.

  الوقت الثان: إذا ارتفعت وأصبحت ف وسط السماء إل أن تيل قليل يعن يبدأ وقت النهي الثان 
من بلوغها ووصولا إل وسط السماء إل أن تنحرف إل جهة الغرب يسمى الزوال معناه قبل وقت 
الظهر بدقائق.
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  والوقت الثالث: إذا بدأت ف الغيب إل أن يتكامل مغيبها وهذا هو الوقت الثالث إذا) عند طلوعها 
يكن عشر دقائق يأخذ، عند غروبا عشر دقائق أخرى إذا وصلت ف كبد السماء ف وسط السماء قد 
يستغرق هذا ثلث دقائق أو نوها. هذه ثلثة أوقات متعلقة باذا؟ متعلقة بالشمس وعندنا وقتان وها 
بعد صلة الفجر وبعد صلة العصر وهذا هو الشهور وهذا هو مذهب المهور

إل أن النابلة عندهم اختلف قليل، ما هو؟

سPةv:   نر الن على كلم الصنف: قال:  ي] خPم[ قPاتR اPلنـZه[ رo ثPانo رقموا هذه الوقات: وPأPو[ م]ن[ طRلRوع] فPج[
" هذا الوقت الول1"إ]لPى طRلRوع] اPلشZم[س] 

من طلوع فجر ثان إل طلوع الشمس جاء ف الديث إذا طلع الفجر فل صلة إل ركعت الفجر وقت 
النهي الول هذا نن ذكرنا قبل قليل قلنا مت؟

قلنا من صلة الفجر وقت النهي الول هذا مت يبدأ؟ من صلة الفجر أو من طلوع الفجر، أوقات 
النهي المسة الت ذكرناها قلنا ثلثة متعلقة باذا؟ بالشمس واثنان متعلقان بفعل الصلي، ما معن فعل 
الصلي؟ يعن من صلى العصر هل له أن يصلي بعد ذلك نفل مطلقا؟ ل، دخل ف الكراهة، الثان 
الذي بوارهم ل يصل العصر حت الن بدأت الكراهة ف حقه ما تبدأ الكراهة

هذا وقت. والوقت الثان ما هو؟ بعد الفجر، بعد صلة الفجر فمن صلى الفجر مثل ف أول الوقت 
هل له أن يتنفل نفل مطلق؟ ل، لاذا؟ لنه صلى الفجر إذا) وقت الكراهة متعلق بفعله هو. لو كان له 
أخ ل يصلي الفجر ف أول الوقت له أن يتنفل نفل مطلق؟ له أن يفعل ذلك. أصبحت خسة أوقات: 
ثلثة متعلقة بالشمس، مت؟ عند طلوعها، وعند توسطها، وعند مغيبها. والوقتان اللذان يتعلقان بفعل 
الصلي ما ها؟ بعد صلة الفجر، وبعد صلة العصر هذا هو مذهب جهور أهل العلم. قلت الذهب 
عند النابلة فيه اختلف، ما هو الختلف؟ الختلف ف الوقت الول، ماذا قال الصنف؟ من طلوع
فجر ثان إل طلوع الشمس، إل طلوع الشمس ما عندنا مشكلة لكن أين الشكال ؟ ف قوله من 
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طلوع فجر ثان، ما معن من طلوع فجر ثان؟ يعن من أذان الؤذن إذا أذن الؤذن لصلة الفجر الذان 
الثان للفجر يبدأ وقت الكراهة إذا) صلة الفجر تؤدى ف وقت الكراهة وسنة الفجر القبلية تؤدى ف 
وقت الكراهة؟ الواب هذه الربعة الركعات مستثناه فهذا الوقت عندهم هو وقت ني باستثناء الربعة 
الركعات: ركعت الفجر وسنة الفجر الت قبلها. دليل هذه السألة إنه ف بعض الروايات ف مسألة صلة 
الفجر إذا طلع الفجر فل صلة إل ركعت الفجر إذا طلع الفجر، هل قال إذا صلى الفجر؟ ل، قال إذا 
طلع الفجر. جاءت روايات أخرى: ل صلة بعد صلة الفجر، هذه الرواية الثانية هي الوافقة لقول 
المهور، ل صلة بعد صلة الفجر معناه وقت الكراهة مت يبدأ ؟ بعد أداء الصلة ليس قبلها. 
الصنف سار على القول الثان و هو أن وقت الكراهة يبدأ من طلوع الفجر الثان إل طلوع الشمس 
باستثناء الربعة ركعات وهي راتبة الفجر وفريضة الفجر وما سوى ذلك فل. وهناك رواية

اكتبوا عند هذه الكلمة: وعنه من صلة الفجر وفاقا للجمهور، رواية أخرى موافقة للجمهور وهي أن 
وقت الكراهة يبدأ من صلة الفجر وليس من طلوع الفجر، انتهينا من الوقت الول.

,   الوقت الثان: قال:  ة] اPل[عPص[ر] إ]لPى اPل[غRرRوب] PلPم]ن[ صPمن صلة العصر إل الغروب لديث: "ل صلةو
بعد صلة العصر حت تغرب الشمس". 

رPطلوعها، ما معن طلوعها؟ يعن طلوع الشمس وPع]ن[دP طRلRوع]هPا   الوقت الثالث: قال:  إ]لPى ا]ر[ت]فPاع]هPا قPد[
 , oم[حRوالقصود بذا يعن إل أن تنفصل عن الرضر

ترتفع عن الرض وتنفصل يعن معناه طلوعها، ما معن طلوع الشمس؟ يعن من شروعها ف الشراق 
شروعها ف الشراق والظهور إل أن تنفصل عن الرض ويكون بينها وبي الرض فاصل.

القصود بقيامها يعن توسطها ف وسط السماء حت تزول يعن تيل وPع]ن[دP ق]يPام]هPا حPتZى تـPزRول P   قال: 
 يعن يتم الغروب وعند غروبا يعن شروعها ف الغيب إذا بدأ جزء وPع]ن[دP غRرRوب]هPا حPتZى يPت]مZإل الغروب 

من القرص يتفي بدأ الوقت إل أن يتكامل غروبا. إذا) هذه خسة أوقات جاء ف حديث عقبة بن 
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 ينهانا أن نصلي فيهن ونقب فيها موتانا حي صلى ال عليه وسلمعامر قال: "ثلث ساعات كان النب 
تطلع الشمس بازغة حت ترتفع وحي يقوم قائم الظهية حت تيل هذا الوقت الثان وحي تتضيف 
للغروب حت تغرب".

رRمR   قال:  الن سيبي الحكام التعلقة بالوقات المسة هذه الوقات المسة قلنا يكن أن فـPيPح[
نقسمها إل مموعتي مموعة قصية ومموعة طويلة

الموعة القصية ما هي؟ التعلقة بالشمس عند الشراق وعند التوسط وعند الغروب، والطويلة الت قد 
يطول وقتها ؟ الت بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر سواء طلوعا أو صلة حسب الروايتي وبعد 
العصر.

اءR نـPف[لo ف]يهPا مRط[لPق�ا    قال الصنف:  Pا]ب[ت]د RمRر يرم ف هذه الوقات أن تصلي نفل مطلقا ويرم فيها فـPيPح[
ابتداء النفل على سبيل الطلق. إذا) يرم أن نبتدئ فيها نفل ف كل حال سواء كان النسان عال 
بالتحري أو جاهل بالتحري أو ناسي للتحري ف كل الحوال يرم الصلة ف هذا الوقت.

,     استثن الصنف أربع صلوات، قال:  oر[ضPفـ RاءPضPق Pإذا) ف هذه الوقات أوقات النهي يكن أن ل
عPتPي[ نقضي فيها الفريضة. لو كان النسان فاتته صلة فريضة فانه يقضيها فيها هذا واحد،  وPف]ع[لR رPك[
 , oافPوPوهذا الثان. ط

: "من نام عن صلة أو نسيها فليصليها إذا صلى ال عليه وسلم  إذا) الول: قضاء الفريضة لقول النب 
ذكرها" قوله إذا ذكرها هذا عام معناه مت تذكرها حت ولو ف وقت الكراهة.

,   الثان:  oافPوPي[ طPتPع استدلوا بديث: "يا بن عبد مناف ل تنعوا أحدا طواف بذا البيت وPف]ع[لR رPك[
وصلى من أي ساعة شاء من ليل أو نار". إذا) حت ولو كان ف أوقات كراهة يكن أن يطوف بالبيت 
وأن يصلي.

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

لPهPا,   الثالث: قال:  قـPبـ[ رo أPدPاء � ما هي سنة الفجر الت قبلها؟ نن قلنا أربعة ركعات مستثناه وPسRنZةR فPج[
 فعلها وجاء حديث صريح ف استثنائها. إل الن كم صلة صلى ال عليه وسلموهذه وردت والنب 

مستثناه؟ ثلث. الرابعة ل تستثن ف كل الوقات وإنا تستثن ف وقتي من المسة.

رo وPعPص[رo  قال:  نPازPةo بـPع[دP فPج[ ةR ج] PلPصPمعناه لو حضرت النازة بعد الفجر نصلي لاذا؟ لن هذا و 
الوقت طويل فل نؤخر النازة وقتا طويل حت تشرق الشمس، وبعد العصر كذلك وقت طويل فل نؤخر

صلى ال عليه حت تغيب، وأيضا لفهوم حديث عقبة بن عامر وهو قوله: "ثلث ساعات كان النب 
 ينهانا أن نصلي فيهن" فإذا) هذان الوقتان ل يذكرا ف حديث عقبة بن عامر. إذا) بعد صلة فجر وسلم

وبعد صلة عصر لو حضرت النازة يكن أن نصلي النازة لن هذا الوقت طويل لكن لو حضرت عند
شروق الشمس نقول النتظار يسي يكن أن ننتظر عشر دقائق ونصلي، أو عند توسطها ف كبد 
السماء حضرت النازة نصلي ف وقت الكراهة أم ننتظر الزوال؟ ننتظر الزوال لن الوقت قصي.

  قال الصنف عليه رحة ال:

ةR اPل[جPمPاعPة] PلPص
بR  قال:  رPار] اPل[قPاد]ر]ينP,  يعن صلة الماعة تPج] Pح[ بR اPل[جPمPاعPةR ل]ل[خPم[س] اPل[مRؤPدZاة] عPلPى اPلرQجPال] اPل[ تPج]

بR اPل[جPمPاعPةR ل]ل[خPم[س] إذا) تب بمسة شروط:  الت اPل[مRؤPدZاة] ، ما هي المس؟ يعن الفروض المستPج]
لرQجPال]تصلى أداء Pى اPلPار] ل على النساء،  عPر Pح[  ل على العبيد لنشغالم بقوق أسيادهم، والنساء اPل[

يرج اPل[قPاد]ر]ينP  أصل أرشدهن إل الصلة ف بيوتن. صلى ال عليه وسلمكذلك ل يب لن النب 
العاجزين، غي القادر لعذر كالريض وكصاحب العذر. إذا) عرفنا أن صلة الماعة تب للصلوات 
المس الداء على الرجال ليس النساء، على الحرار، وعلى القادرين فإذا اختل شرط من هذه الشروط
ل تكون واجبة عليه.
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قـPب[لP رPات]بo  بالنسبة للمام قال:  P م�PؤRن[ يـPأ PمRرPحPهل يكن أن يدخل الناس مثل السجد فيصلون صلة و 

الماعة بدون إمام راتب أم ينتظرون المام الراتب؟ يقول ينتظرون، هل لم أن يصلوا ويتكوا المام 

قـPب[لP رPات]بo إ]لZ ب]إ]ذ[ن]ه], الراتب؟ قال يوز ف أحوال، ما هي؟ قال:  P م�PؤRن[ يـPأ PمRرPحPإذا أذن المام الراتب و

ر]ه], جاز، قال: ت]ه]. أي كان هناك عذر أPو[ عRذ[ PاهPرPك [مPدPع ]وPإذا) إل بإذنه هذا الول، الثان: عذره، ما  أ

أPو[ عذره؟ العذر أن المام الراتب ل يأت وتأخر جدا وشق على الناس النتظار فيصلون ول ينتظرون، 
ت]ه]  PاهPرPم] كPدPإذا علم الصلون أن المام ل يكره أن يؤمهم غيه فهذا إذا) أصبح إذنا يقوم مقام الذن، ع

وإل فانه ل يؤم الرجل ف بيته إل بإذنه هكذا جاء ف الديث.
RولPى أPد[رPكP اPل[جPمPاعPةP,   قال الصنف:  مPام] اPل[ ل]يمPة] اPل[] بـZرP قـPب[لP تPس[ Pن[ كPمPهذه السألة أظنكم تذكرون أنا و

مرت معنا قلنا أن إدراك الوقت يكون بإدراك ماذا؟ ركعة كاملة أم تكبية إحرام؟ الذهب تكبية إحرام، 
RولPى أPد[رPكP اPل[جPمPاعPةP,والقول الثان ركعة كاملة. قال:  مPام] اPل[ ل]يمPة] اPل[] بـZرP قـPب[لP تPس[ Pن[ كPمPمثل لو جاء و 

والماعة ف التشهد الخي فقال ال أكب فسلم المام يعتب أدرك الماعة. 

عPة�, يعن أدرك المام وPمPن[ أPد[رPكPهR   قال:  الن الصنف يبي كيف تدرك الماعة بإدراك رPاك]ع�ا أPد[رPكP رPك[
تكبية الحرام، كيف تدرك الركعة؟ بإدراك المام راكعا. قال: ومن أدرك يعن المام راكعا أدرك الركعة, 

يعن وPعPدPم] شPكQه] ف]يه], يعن يكون المام راكع ب]شPر[ط] إ]د[رPاك]ه] رPاك]ع�ا, بشروط ما هي الشروط؟ قال: 
الأموم ل يصيبه شك هل أنا كبت وركعت وقد ارتفع المام أم ل يرتفع إذا أصابه شك فالصل أنه ل 
يدركه، قال: وعدم شكه فيه.

لبد أن يكب الأموم تكبية الحرام وهو قائم ث يركع قال: وتريته قائما إذا) وتحريمت]ه] قPائ]م�ا    قال: 
مت يدركه؟ بذه الشروط, ما هي الشروط؟ المام راكع والأموم قائم, الأموم قال ال اكب وهو قائم ث 
ركع فوصل إل حد الركوع والمام ما زال ف الركوع هنا أدرك. أما إذا وقف المام والأموم قال ال اكب 
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وارتفع المام فلم يدركه ف الركوع ل يعتب مدرك له. لو أصابه شك هل أدركه أو ما أدركه الصل أنه ل 
يدركه.

,   قال الصنف:  ل]لر{كRوع] v ةPان]يPن{ ثPسRتPوتسن يعن تكبية ثانية للركوع وهذا قلنا هو الوضع الثان الذي و
يعتب فيه التكبي ليس من الواجب. إذا) التكبيات لو أردنا أن نددها كم تكبية عندنا؟ ثلثة، ركن، ما 
هي تكبية الركن؟ تكبية الحرام، وواجب: تكبيات النتقال. ماعدا هذا الوضع سنة وهي ف هذه 
الوضع ف تكبية السبوق إذا أدرك المام وهو راكع.

يه] أPوZلRهPا    قال الصنف:  رRهPا, وPمPا يـPق[ض] هذه قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ ما أدرك وPمPا أPد[رPكP مPعPهR آخ]
الأموم مع المام هو آخر صلته وما يقضيه هو أول صلته. معن هذه القاعدة لو أن الأموم دخل مع 
المام والمام ف الركعة الثانية لنفرض أنا صلة فجر دخل ف صلة الفجر ف الركعة الثانية الن المام 
ف الركعة كم؟ الثانية، والأموم ف الركعة كم؟ الثانية هذا معن كلمه وما أدرك معه آخرها ما أدركه هو 
آخر الصلة وما يقضيه أولا. إذا دخل الأموم والمام ف الركعة الثانية وقال ال اكب والمام ف الثانية 
فالركعة الول هذه بالنسبة للمأموم تعتب الول أم الثانية؟ الثانية، لنه أدرك آخر الصلة، وبعد أن سلم
المام قام الأموم يقضي الركعة الت يقضيها ما هي؟ الول والسألة هذه فيها نزاع وفيها خلف بي أهل
العلم واللف داخل الذهب ومنهم من يقول إنه بالعكس، بالنسبة للمأموم هي الول صحيح هي 
الثانية للمام لكن بالنسبة للمأموم هي الول. إذا) ما يدركه هو أولا، ما يدركه أولا ليس آخرها، ما هو
سبب هذا اللف؟ سبب هذا اللف هو حديث قوله "فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم" ماذا؟ ف 
بعض الروايات: "فأتوا" وف بعض الروايات: "فاقضوا" رواية فاقضوا هي الت يعتمدون عليها ف الذهب 
فاقضوا معناها ماذا؟ معناه إذا قمت إل الركعة بعد سلم المام فانا اقضي ما فاتن معناه أن أصلي 
الول لكن هذا الكلم هذه اصطلحات أصوليي يعن النب صلى ال عليه وسلم قال هذا الكلم قبل 
أن يستقر اصطلح الصوليي. أصل أن القضاء هو لشيء مضى ويكن أن نفسر رواية فاقضوا بعن 
فأتوا فالذهب هو أن ما يدركه الأموم هو آخر الصلة، وما يقضيه هو الفائت، والرأي الثان أن ما 
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يدركه الأموم هو أول الصلة بالنسبة له هي الول، فما الذي ينبن على هذا، هل ينبن عليه شيء؟ 
نعم ينبن عليه أشياء، ينبن عليه أن دعاء الستفتاح أين سيأت به الأموم؟ ف القضاء، الستعاذة، 
وهكذا. سيتعامل مع الصلة بذا التعامل أن الركعة الت يقضيها هي الول وليست هي الثانية.

يعن يتحمل المام عن الأموم عدة أشياء، ما هي وPيـPتPحPمZلR عPن[ مPأ[مRومo   قال الصنف عليه رحة ال: 
 القراءة لن ال  ق]رPاءPة�,هذه الشياء؟ قالوا يتحمل عن مأموم أي المام سيتحمل عن الأموم ماذا؟

يقول:﴿ فإذا قرئ القران فاستمعوا له و أنصتوا ﴾، من الذي يقرأ عن الأموم؟ معناه المام، المام هو 
الذي يتحمل القراءة. نفهم من هذا أن الأموم هل تب عليه قراءة الفاتة؟ ل، ل تب عليه قراءة 
 الفاتة، لنه مأمور بالنصات والستماع فالمام يتحمل عنه قراءة الفاتة، وسجود السهو، هذا الثان:

oو وPةo, ، لو سها الأموم من يتحمل عنه السجود؟ المام. قال: وPسRجRودP سPه[ Pت]لPوبالناسبة ف سجود و
السهو يقولون المام يتحمل عن الأموم إذا كان الأموم دخل معه من أول الصلة لكن ل يتحمل عن 
السبوق. الثالثة: تلوة اكتب عندها يعن سجود التلوة، سجود التلوة من يتحملها لو قرأ مثل الأموم 

رPة �آية سجدة فيتحملها المام فل يسجد. قال:  المام يضع ستة أمامه وستة المام هي ستة وPسRتـ[
,للمأموم،  oوتRنRقـ PاءPعRدPالمام يدعوا، الأموم ل يدعوا بل يؤمن لن المام يتحمل عنه. و  PلZوPا أ وPتPشPه{د�

 ,oةPع اكتبوا عندها أي بالرباعية، هذه مسألة تتاج إل شرح. يقول: إذا سبق الأموم بركعة إ]ذPا سRب]قP ب]رPك[
من رباعية هذه الرباعية الأموم جاء أين؟ جاء ف الثانية لا دخل مع المام ف الثانية، المام جلس 

عPةo, للتشهد أم ل؟ جلس والأموم أدرك التشهد أم ل؟ أدرك. الصنف يقول:  ا أPوZلP إ]ذPا سRب]قP ب]رPك[ وPتPشPه{د�
واحدة، كيف يكون المام يتحمل عنه والأموم قد أداها فعل، واضح الشكال، ما هو الواب؟ 
الواب: يقولون صحيح أن الأموم جلس للتشهد

لكن جلوس الأموم للتشهد هل كان بعد ركعة أم ف الركعة الول يعن ف أي ركعة يصلي؟ ف الركعة 
الت فيها تكبية الحرام يقولون موضع التشهد الول أن يكون ف ركعة تلي الركعة الت فيها تكبية 
الحرام يعن على هذا سيكون هنا ف الثالثة وهو ل يلس ف الثالثة لن المام ل يلس فقام. إذا) أين 
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ذهب التشهد؟ يتحمله المام ولو قلنا بالقول الثان أن ما يدركه الأموم هو أول الصلة تنتهي الكاية 
أم ل تنتهي؟ ال اعلم قد ل تنتهي، لنكمل.

رQيZةo,  قال الصنف:  تPات]ه] وPس] PكPي س[ف PأPر]قPن[ يـPن{ أPسRك]ن[ يPيعن يسن للمأموم أن يقرا ف سكتات المام ل 
وف سرية المام ف الصلة السرية لكن ل يب عليه قراءة الفاتة، واجبة على المام وواجبة على النفرد
أما الأموم فل. 

.  يقول: oشPرPط Pل oع[دRبـ[ل Rه]عPم الن حددوا يسن أن يقرأ ف كم حالة؟ ف سكتات المام ف  وPإ]ذPا لPم[ يPس[
الصلة السرية يسن للمأموم أن يقرأ. الالة الثالثة: إذا ل يسمعه لبعد المام وليس لطرش الأموم، لاذا؟
قالوا إذا كان المام بعيد ول نسمع القراءة فيمكن أنا اقرأ ومن بواري يقرأ وكلنا نقرأ فل نشوش على 
بعض لكن إذا كنا نسمع وأحد الأمومي ل يسمع لصمم فإذا قرأ هو شوش على من؟ شوش على من 
بواره فقالوا إذا ل يسمعه لبعد يكن أن يقرأ، أما إذا ل يسمعه لطرش فل يقرأ لنه سيشوش على 
الوجودين، لننتهي.

, يعن للمام اكتبوا عندها للمام، وPسRنZ لPهR   قال الصنف:  ت[مPام] ف]يفR مPعP اPل[] هذا واحد. يفف اPلتZخ[
RولPى عPلPى اPلثZان]يPة], الصلة لكن يأت با تامة ل ينقرها، ول يل بشيء من أركانا.  وهكذا وPتPط[و]يلR اPل[

لo كانت صلة النب صلى ال عليه وسلم.  على الوجودين. إذا مPا لPم[ يPشRقZ يعن للمسجد وPان[ت]ظPارR دPاخ]
شعر أن احد دخل السجد فل باس أن ينتظره، لكن ل يشق على الوجودين لنم يقولون هذه مصلحة

 كان يقوم ف الركعة الول حت ل يسمع وقع القدام.صلى ال عليه وسلمتصل، ولن النب 

ا PهRقPل[حPا يـPمPو RةPامPم اPل[]
لPى م]ن[    وقفنا عند باب المامة ومسائل المامة قال الصنف رحه ال : ت]ه] أPو[ PلPص Pق[ه[ف Rم[الPع]لPا RأPر]قـP  اPل[

Pفـ[قPه],  وهذا جاء ف الديث: "أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب ال، فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم اPل[
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بالسنة، فإن كانوا ف السنة سواء قال فأقدمهم هجرة ث قال فأقدمهم سلما) أي إسلما"، إذا) ي»قدم القرأ
العال فقه صلته على من كان فقيها) ف صلته وليس بأقرأ .

ح{   قال:  قo إ]لZ ف]ي جRمRعPةo وPع]يدo تـPعPذ{ر�ا خPل[فP غPي[ر]ه],يعن الصلة وPلP تPص]  هذه السألة يعن خPل[فP فPاس]
من السائل الغريبة حقيقة قالوا ل تصح الصلة خلف فاسق، ما هو الدليل على هذا ؟ الدليل على هذا
فيه نظر "ل يؤم  فاجر مؤمن" ويقولون أيضا)  قياسا) على الكافر كما أن الصلة ل تصح خلف الكافر 
فإنا ل تصح خلف الفاسق اكتبوا عندها وعنه تكره وعند قوله ل تصح عن فاسق وعنه يعن المام 
أحد أنا تكره لكنها تصح، يعن تصح مع الكراهة.

يقول الصنف: إل ف صلة المعة وصلة العيد إذا تعذرت خلف غي فاسق معناها أن الصلة خلف 
الفاسق على الذهب ل تصح لكن إذا كانت ف عيد أو جعة لئل يفوت العيد وتفوت المعة يكن أن
نصليها خلف الفاسق إذا تعذر وما وجد إل صلة الفاسق، والصحيح أن صلة الفاسق مكروهة فقط 
يعن الصلة خلفه تكره ول تبطل.

ثRهR دPائ]م v يعن ول تصح إمامة وPلP إ]مPامPةR   قال الصنف:  PدPن[ حPهذا الول، من حدثه دائم هل تصح م
وهذا الثان. إذا) الول، وPأRمQي� إمامته؟ يقولون ل تصح إل بثله إل بشخص آخر حدثه دائم مثله، قال: 

وPهRوP مPن[ لP رقموا هذا، من حدثه دائم ل يؤم إل مثله، وأمي وهذا الثان، من هو المي ؟ المي قال : 
 ,PةPح[اتPف]لPا Rن س] هذا ل يسن ركن من أركان الصلة فهذا ل توز ول تصح إمامته إل بأمي مثله، يRح[

غPمR ثلثة:  غ]مR ف]يهPا حPر[ف�ا لP يRد[ من كان يدغم ف الفاتة حرفا ل يدغم (المد ال رب العالي) أPو[ يRد[
فيدغم ال ف رب وهذا ل يدغم معناه سيأكل بعض الروف ويذهب با، فل تصح إمامته إل بثله، 

يلR اPل[مPع[نPى الرابع: ن�ا يRح] يلحن فيها لنا) يغي العن والكلم كله ف الفاتة لنا هي  أPو[ يـPل[حPنR (ف]يهPا) لPح[
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الركن أما ف القراءات الخرى الت ليست بركن لو لن لنا) ييل العن فهذا ل يؤثر ببطلنا ولكنه طبعا
مضر ول شك أنه مكروه. قال: لنا) ييل العن أي يغي العن فلو قال: (إياكي نعبد) اختلف العن، أو
) أنت يا ال، قال الصنف: أو لنا)  nتغي العن فمن النعم ؟ هو النعم إذا قال (أنعمت ( قال: (أنعمت»

ث[ل]ه]. ييل العن يعن يغي العن  إذا) من حدثه دائم يصلي بن حدثه دائم، والمي الذي ل يسن إ]لZ ب]م]
الفاتة يصلي بأمي ل يسن الفاتة, من يدغم حروفا) أو ييل العن للحن يصلي بثله.

ا مPن[ ب]ه] سPلPسR بـPو[لo   قال:  PذPكPو[" من به سلس بول ل يؤم 5وهذه رقم "وPأ ,oودRجRسPو oوعRكRن[ رPع oز وPعPاج]
و]هPا,  رجل ل يستطيع الركوع مريض أو ل يستطيع السجود أو ل يستطيع القعود مستلقي قـRعRودo وPنPح[

يقول هذا ل يؤم.

ت]نPاب] نPجPاسPةo   قال:  هذا السابع يعن عاجز عن فعل ركن من أركان الصلة طبعا غي القيام أو أPو[ ا]ج[
, عاجز عن اجتناب النجاسة  oالPب ت]ق[ يعن عاجز عن استقبال القبلة، الن كم عاجز عن كم أمر ؟ أPو[ ا]س[

عاجز الركوع، والسجود، والقعود لحظوا ما ذكر القيام ! سيأت بالقيام بعد ذلك، أو عاجز عن 
اجتناب النجاسة يعن ل يستطيع ترك النجاسة لعجز إما لرض أو لغيه، أو عاجز عن الستقبال, كل 
هذا ل تصح المامة إل بثله فتصح.

زo عPن[ ق]يPامo   قال:  يP زPوPالR ع]لZت]ه], " 9"وPلP عPاج] إذا) العاجز عن الركوع والقعود ب]قPاد]رo إ]لZ رPات]ب�ا رRج]
والسجود هذا ل يؤم إل عاجزا مثلهم، العاجز عن القيام يؤم غي عاجز ل يؤم غي عاجز إل ف حالة 
واحدة إل راتبا يعن إل إذا كان إماما راتب إذا طرأ عليه مرض فلم يستطع القيام فصلى جالسا نصلي 
خلفه باليار جالسي أو قائمي إذا) تصح إمامته ف هذه الصورة, إذا) لنه راتب هذا الول ولن العلة 
يرجى زوالا، إذا) لو كان الذي يصلي بنا جالسا ليس المام الراتب ل نصلي خلفه أو كانت علته ل 
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 صلى ال عليه وسلميرجى زوالا نسأل ال العافية ل نصلي خلفه, من أين أتوا بذا؟ قالوا:" لن النب 
لا طرأ له مرض فصلى جالسا) وصلى الصحابة خلفه وأشار لم أن يلسوا ث قال: إنا جعل المام  

صلى ال عليه ليؤت به " صلى بم وهو جالس عليه الصلة والسلم فقالوا كيف صحة صلة النب 
صلى ال عليه  جالسا إماما ؟ لنه إمام رتب وعلته يرجى زوالا لنا كانت إصابة ف رجل النب وسلم

 فقط فكان يرجى أن تزول ما كانت علة مستدية. إذا) العاجز عن الركوع والسجود هذا ل يؤم وسلم
أبدا) إل مثله، أما العاجز عن القيام إن توفرت فيه الشروط وهو كونه إمام راتب وكونه يرجى زوال علة 
هذا الرض فإنه يصلي وهو جالس ل بأس أن يؤمهم .

،   قال الصنف:  oر[ضPف]ي فـ oال]غPل]ب oزQي PمRم PلPمن هو الميز؟ الميز من بلغ السبع إل قبل البلوغ ليس و
عشر قد يكون بلوغه خسة عشر، الميز ل يؤم البالغ ف فريضة ولكن يؤمه ف النفل.

يعن ل تؤم الرأة الرجال وهذا شبه إجاع، ما خالف ف هذا إلوPلP ا]م[رPأPةo ل]ر]جPالo وPخRنPاثا�   قال الصنف: 
رجل واحد فقط قال: ول امرأة لرجال، وكذلك النثى ل يصلي خلف الرأة لاذا؟ لن النثى ل يعلم 
هل هو رجل أو امرأة بسبب تشوه ف خلقته فما يعلم هل عنده آلة رجل أم آلة أنثى غي واضح أو 
عنده اللتي فل ندري هل هو ذكر أم أنثى وطبعا قطعا إما ذكر أو أنثى, لن يكون شيء ثالث لنه ل 
يوجد شيء ثالث إل ف هذا الزمن نسأل ال العافية. فالناس إما رجال أو نساء فقد يشتبه علينا نن 
هل هذا رجل هل هذا أنثى فنسميه خنثى، هذا النثى هل يصلي خلف الرأة؟ نقول ل، لحتمال أن 
يكون ذكرا.

,   قال الصنف:  oس د]ثo أPو[ نPج] يعن ل تصح إمامة الدث أو وPلP ا]م[رPأPةo ل]ر]جPالo وPخRنPاثا�، وPلP خPل[فP مRح[
يعن المام والأموم كلها جهل أن المام مدث أو كلها فPإ]ن[ جPه]لP النجس وهذا رقم الثان عشر 
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,يعن الصلة فPإ]ن[ جPه]لP حPتZى ا]نـ[قPضPت[ جهل أن المام نس  oومRأ[مPت[ ل]مZحPصورة السألة: المام ص 
مدث والأموم متوضأ وصلى خلفه إما أن يعلم الأموم أو يعلم المام ف أثناء الصلة أنه مدث إذا علم
أحدها ف أثناء الصلة أن المام مدث فالصلة تبطل، لاذا تبطل ؟ نتصور أن المام علم أنه مدث، 
صلته بطلت فإذا بطلت صلة المام إذا) صلة الأموم تبطل فلذلك تبطل الصلتي. العكس: المام 
نسي أنه مدث والأموم يعلم أن المام مدث فالصلة باطلة لن الأموم يصلي خلف من يعلم ببطلن
صلته فصلته باطلة. يعلم أن إمامه باطل الصلة فصلته مرتبطة بصلته فهذا تبطل صلته.

 كذلك صورة النجس لو أن المام يعلم أنه متنجس, فيه ناسة ل يزلا والأموم ل يعلم: وصلوا ف هذه
الالة ماذا يدث ف صلة المام؟ الذي يعلم أنه به ناسة تبطل صلته وإن بطلت صلة المام بطلت
صلة الأموم.   العكس: المام يهل والأموم يعلم أن المام متنجس كذلك تبطل صلة الثني، ما 
هي الصورة الت تصح؟ صورة واحدة إذا صلى المام والأموم وكلها يهل الدث وكلها يهل 
النجاسة حت انقضت الصلة, بعد الصلة علما أن المام مدث وأن المام متنجس, تصح للمأموم 
ولكن ل تصح للمام لنه علم أنه متنجس أو علم أنه مدث.

رPهR إ]مPامPةR لPحZانo   قال الصنف:  اللحان الذي يطئ ف العراب يعن يرفع الرور وير الرفوع وهكذاوPتRك[
رPهR إ]مPامPةR ° إمامة اللحان القصود إما أن يلحن لن ل ييل العن أو أنه يلحن ف غي الفاتة. قال:  وPتRك[

 oاءPأ[فPفPو oانZحPوهو الذي يكرر حرف الفاء, عنده مشكلة ف النطق فإذا نطق الفاء ل ينطقها بسرعة, ل
و]ه ] يكرره °  يعن نو الفأفأء ويقولون التمتام الذي يكرر حرف التاء أو غيها من مشكلت النطق.وPنPح[

,   قال الصنف : مPام] هذا الوقف الول يسن وقوف الأموم خلف  وPسRنZ وRقRوفR اPل[مPأ[مRوم]ينP خPل[فP اPل[]
ين]ه] وRجRوب�ا, المام، رقم اثني:  دR عPن[ يPم] إذا كان الأمومون كثيين يقفون ف اللف استحبابا فهل وPال[وPاح]
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يكن أن يقفوا عن يينه؟ يكن. هل يكن أن يقفوا عن يينه وعن شاله بعضهم هنا وبعضهم هنا ؟ 
يكن, كل ذلك مكن. إذا) الفضل للجماعة أن يصلوا خلفه لو كان الأموم واحد فقط، المام, والأموم

ين]ه] وRجRوب�ا, واحد فقط، أين يقف؟ قال:  دR عPن[ يPم] انتبهوا عندنا موضعان ل تصح الصلة فيه ل وPال[وPاح]
يصح للمأموم فيه الوقوف أمام المام, ل يصح. وعن يساره فقط أي يقف عن يساره ول يوجد أحد 
يقف عن يينه فل يصح، إذا كان المام وحده والأموم واحد يقف عن يينه هل يوجد موقف آخر له 
غي هذا؟ إن رجع ف اللف صلى منفردا) خلف الصف وهذا ل يصح وإن صلى بالمام تبطل وإن 
صلى بيسار ل يوجد أحد عن يي المام فل يصح. إذا كانوا جاعة فالفضل ف اللف وإن كان 

فل تأت وتصاف الرجل. وPال[مPر[أPةR خPل[فPهR, واحدا): فيكون عن يينه وجوبا. قال: 

مPام]   قال:  ين]ه] هذا الوقف الرابع ° وPمPن[ صPلZى عPن[ يPسPار] اPل[] ا تبطل صلته مPعP خRلRوQ يPم] �يعن صلة أPو[ فPذ
عPة� واحد منفرد خلف  أي ركعة كاملة لن تصح صلته، فهذا صلى منفردا خلف الصف, أPو[ فPذ�ا رPك[

تRهR, الفذ: أي منفردا خلف الصف, يقول: ركعة كاملة  PلPص Zح[صPت ]مPلكن أقل من ركعة تصح صلته، ل
لن الرجل لا دخل السجد كب قبل الصف ث دخل ف الصف قال: زادك ال حرصا) ول تعد. فهذا 
صلى منفردا) أو كان فذا) لكن ما أت ركعة كاملة لنه التحق بالصف قبل انتهاء الركعة.

  إذا) مواقف الأمومي إذا كانوا جاعة خلف المام، وإذا كان واحد عن يينه وجوبا), وإذا كانت امرأة 
خلفه، وإذا كانوا جاعة عن يساره ويينه صحت، وإذا كانوا عن يساره فقط ل تصح صلتم سواء 
واحد أو جاعه عن يساره فقط ل تصح، وإن كان فذا خلف الصف ركعة كاملة ل تصح صلته.

ا   الن يتكلم عن اقتداء الأموم بالمام: قال:  PمRهPعPمPا جPإ]ذPيعن المام والأموم وRةPو دv صPحZت[ اPل[قRد[ مPس[ج]
مPام ]  ت] اPل[] PالPل[ع]ل[م] ب]ان[ت]قPر[ط] اPش[ق�ا, بPل]طRإذا) انتقال أو نقول اقتداء الأموم بالمام، ما هي الشروط م
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الطلوبة؟ إذا كان المام والأموم داخل السجد يكفي أن يعلم الأموم بالمام ولو بالسماع ل نشتط 
الرؤية لكن إذا كان المام داخل السجد والأموم خارج السجد فلبد من رؤية الأموم للمام أو لبعض 
الصف لبد أن يرى بعض الصفوف على القل. 

إ]لZ  قال الصنف: Pيعن وإذا ل يمعهما مسجد معناه واحد ف السجد والثان خارج أو كلها خارج و 
ا°  Pه مPام] أPو[ مPن[ وPرPاءPهR أPي[ض�ا, وPلPو[ ف]ي بـPع[ض] يPةR اPل[] رRؤ[ P ر]طRولو ف بعض الصلة يعن يراه ف بعض ش 

الحوال وف بعض الحوال ل يراه أو يرى الأمومي ف بعض الصلة ول يرى الأمومي ف بعضها 
يصح, ف إمكانه التابعة يعن ل يكتفي بالسماع. إذا) مت نكتفي بالسماع بي الأموم والمام؟ إذا كان 
داخل السجد، ومت نشتط الرؤية؟ إذا كان أحدها خارج السجد أو ل يمعهما مسجد قالوا "عن 
عائشة رضي ال عنها قالت للنساء ل تصلي بصلة المام وهن ف حجرتا إنكن دونه ف حجاب " 
يعن بينكن وبينه حجاب فمنعت ذلك.

,   مازلنا ف أحكام المامة, قال:  PرPثـ يكره أن يعلو المام على وPكRر]هP عRلRو{ إ]مPامo عPلPى مPأ[مRومo ذ]رPاع�ا فPأPك[
صلى ال الأموم ذراع فما زاد، إذا كان دون ذراع فل بأس, لاذا؟ لنم يقيسونه على درج النب والنب 

 صلى درج النب ليعلم الصحابة ث كان ينزل فكان يعلو عليهم قالوا إذا) هذا القدار الذي هوعليه وسلم
مقدار درجة النب ل حرج ل يكره لكن ما زاد على ذلك فإن فيه الكراهة. 

تPهR,  قال:  PدPاهPشRم RعPن رPابo يPم[ تRهR ف]ي م]ح[ PلPصPالن نمع الكروهات: الكروه الول: علو المام ذراع و 
فأكثر, الثان: صلته ينع مشاهدته هذا مكروه أيضا يعن أن يدخل المام داخل الراب فل يراه 
الصلون, يستت عنهم.
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تRوبPة],  يعن المام وPتPطPو{عRهR  الثالث:  عP اPل[مPك[ هذا مكروه ف حق المام, لاذا ؟ يعن المام ينتهي مPو[ض]
من الصلة ويسلم ث يقوم ويصلي السنة ف نفس الكان الن ما الذي سيحصل ؟ سيحصل لبس عند 
الصلي والأمومي هل الصلة انتهت أو ل تنته؟! فيلبس عليهم ول يتميز الفرض من النفل, فل يفهم 
الناس هل هو يصلي نفل أم فرض يظنون الصلة ل تنته. ل تتخيل أنه ف كل الساجد وأيام الصنف 
وقبل الصنف كانوا يصلون بكب الصوت, فكان يسمع الي كله!! ل تصور أنك تصلي بغي 
مايكروفون والمام قال السلم عليكم ورحة ال وبعد قليل وإذا به يصلي فما تدري أنت هل سعت 
السلم عليكم أم هي وهم؟ وكذلك هو هل سلم ث قام وتذكر أنه فاتته ركعة فيلبس على الناس.

,   الوضع الرابع: قال: م] PلZلسPا Pع[دPبـ PالPب ت]ق[ س[ يعن استقبال القبلة بعد السلم، الطلوب من  وPإ]طPالPتRهR اPل]
المام إذا فرغ من الصلة وسلم يستغفر اللهم أنت السلم ومنك السلم تباركت يا ذا اللل والكرام 
ث ينصرف إل الناس, ل يطيل الستقبال لاذا؟ لن الناس أيضا مأمورون استحبابا أن ل ينصرفوا 
ويقوموا حت ينصرف المام إليهم فهو كلما أطال استقبال القبلة معناه أنه يبس من وراءه.

تـPق[طPعR اPلص{فRوفP عRر[ف�ا   الامس:  o ارPوPس Pي[نPبـ oومRأ[مPم RوفRقRوPقال أنس: "كنا نتقي هذا على عهد رسول و
 " وقوف الأموم خلف السواري وهي العمدة تقطع الصفوف عرفا) هذا مكروه صلى ال عليه وسلمال 

القضية لو أن الصف ل ينقطع لو صل المام بي السريتي والصف قليل لو كان المام يصلي خلفه 
عشرة بي السريتي هل ف هذا كراه ؟ ما ف كراهة, الكراهة إذا كان الصف طويل وينقطع بالعمدة هنا
تكون فيه الكراهة وينبغي أن يتقى حت ل تتقطع الصفوف. بعض الناس قد يظن هذا الوقع الذي بي 
العمودين موضع كراهة, ل, ليس صحيح إذا كان يقطع الصفوف فهو موضع كراهة وإذا كان ل يقطعها
فليس بوضع كراهة هذا أمر, المر الثان إذا كان السجد متلئ يعن عند الاجة تقطع الصفوف ل 
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حرج, السجد ل يسع الناس فما نتك مثل بي السواري فارغ ما يصلي فيه أحد ويصلي الناس ف 
الشارع ل يدخلون ويصلون!! ل حرج خاصة السجد الذي تكثر فيه السواري. 

يعن ف جيع ما سبق يعن يكن للحاجة أن يصلي المام أعلى إ]لZ ل]حPاجPةo ف]ي اPل[كRلQ,   قال الصنف: 
من أكثر من ذراع ويكن أن يصلي بالراب ويكن أن يتطوع موضع الكتوبة ويكن أن يطيل الستقبال 
بعد السلم ويكن أن يقف الأموم بي السواري. أرى ف بعض الساجد ل تسع الناس ومع ذلك بي 
السواري متوكة ل يصلي فيها أحد وكأنا مناطق مرمة وهذا ليس بصحيح إذا كان السجد كبي نعم, 
أما أذا كان السجد ضاق بالناس فل يتكون مابي السواري, لن هنا حاجة.

دo وPجPمPاعPةo   قال الصنف:  .ه°ذا الكروه السادس وPحRضRورR مPس[ج] تRهR كPر]يهPةv م]ن[ بPصPلo أPو[ غPي[ر]ه ] Pح[ائPر ]نPل]م

 وPيـRع[ذPرR ب]تـPر[ك] جRمRعPةo انتقل الصنف عليه رحة ال إل العذار الت تبيح ترك المعة والماعة، قال:  
 , vر]يضPم oةPاعPمPجPوهذا الول والريض لا مرض ترك صلة الماعة.و

تPاجR إ]لPي[ه],   قال:  رPة] طPعPامo يPح[ بPثـPي[ن، وPمPن[ ب]حPض[ Pخ[ اف]عR أPحPد] ال[ PدRمPومن بضرة طعام يشتهيه فل صلة و
بضرة طعام يتاج إليه يعن حضر الطعام وهو متاج للطعام, شديد الوع فإن قام إل الصلة صلها 

يكن أن يتك وPخPائ]فv ضPيPاعP مPال]ه ]من غي خشوع لن الوع يشغله, وكذلك وهو يدافع الخبثي، 
وهذا أPو[ مPو[تP قPر]يب]ه] المعة إذا خاف على ماله من اللصوص والسرقة إذا كان ف مكان غي آمن، 

و]ه], خاف أن يؤذ من السلطان،أPو[ ضPرPر�ا م]ن[ سRل[طPان oالامس،  كالوحل والثلج, الطر  أPو[ مPطPرo وPنPح[
زPمPةP غPر]يمo وPلPالشديد فيخشى أن يرج إل السجد فيؤذيه الطر أو يؤذيه الوحل يتضرر ف ذلك،  PلRو[ مPأ

,RهPل PاءPفPيعن خاف من ملزمة غري ل وفاء له يشى أن يرج إل السجد وعليه دين  فيقبض عليه و 
الغري, يطالبه بقه ما رأيكم ف هذا التملص؟ يوز له التملص من أداء الدين ؟ ل يوز, ولكن الصنف
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قيد هذا, قال: ل وفاء له يعن إذا ما كان عنده وفاء لنه معسر وإذا كان معسر يرم حبسه فهو يهرب 
لق لكن إذا كان عنده الوفاء فهذا يقول أنا ل أذهب لنه قد يأت الغري فيلزمن؟ الواب ل, فنقول 
يب أن ترج ويب عليك قبل أن ترج وأن توف دينك وأن تسدد الغري. إذا) من خاف ملزمة الغري 
وليس له وفاء له عذر, أو له وفاء فليس له عذر.

و]ه]م [   قال:  يشى أن تسافر الرفقة الذي جاء معهم ويتضرر كالذي جاء ف قافلةأPو[ فـPو[تP رRفـ[قPت]ه] وPنPح[
أو ف قافلة ستسافر ويتاج إل هذا السفر يشى أن تفوته فهذا عذر يبيح له مثل هذا الفعل وهو ترك 
المعة أو ترك الماعة.

ةR اPل[مPر]يض] PلPص
فPإ]ن[ وهذه الالة الول  يRصPلQي اPل[مPر]يضR قPائ]م�ا,   انتقل الصنف علية رحة ال إل صلة الريض: قال:

ا,  تPط]ع[ فـPقPاع]د� , وهذا الثان لPم[ يPس[ oن[بPى جPلPعPط]ع[ فـPت وهذا الثالث فإذا كان على النب أي فPإ]ن[ لPم[ يPس[
Pي[مPنR أPف[ضPلR,النب أفضل؟ قال : تـPل[ق]ي�ا  الرابع: وPال[ هل له أن يصلي مستلقي وهو يستطيع  وPكRر]هP مRس[

على النب؟ قال: يوز لكن مع الكراهة معناها لو صلى مستلقيا وهو يستطيع أن يصلي على جنبه 
رPت]ه] عPلPى جPن[بoفالصلة صحيحة ولذا قال:  تـPل[ق]ي�ا مPعP قRد[  يكره ذلك ولكن يصح مع الكراهة وPكRر]هP مRس[

 ,PنZيPعPتـ Zإ]لPيعن ل تكن قدرة على النب أن يصلي مستلقيا على ظهره، كيف يسجد وكيف يركع ؟ و
عPلRهR قال:  , فPإ]ن[ عPجPزP أPو[مPأP ب]طPر[ف]ه ]الضمي هنا عائد على السجودوPيRوم]ئR ب]رRكRوعo وPسRجRودo وPيPج[ PضPف رقم أPخ[

, خسة: الطرف العي، يعن أشار بعينه، قال: أومأ بطرفه  oائ]فPخ oير يعن كأسي عند وPنـPوPى ب]قPل[ب]ه] كPأPس]
الكفار لو صلى يشى أن يرونه يصلي فيعرفون أنه مسلم فيقتلونه.
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رP رقم ستة: كيف يصلي بقلبه؟ ل يفعل حركات، قال:  فPب]قPل[ب]ه] عن الطرف فPإ]ن[ عPجPزP   قال: تPح[ض] مRس[
 , يستحضر بقلبه أنه ف القيام الن ث يستحضر الن ف الركوع، ﴿اتقوا ال ما استطعتم﴾اPل[قPو[ل] وPال[ف]ع[ل]

قRطR ف]ع[لRهPا مPا دPامP اPل[عPق[لR ثPاب]ت�ا,   قال الصنف:  إذا) لاذا يومئ بطرفه ث يفعلها بقلبه لنا ل وPلP يPس[
تسقط، وجوبا ل يسقط, فيؤدي الصلة بأي طريقة يستطيع وأضعف طريقة وأقل شيء يستطيعه أن 
يفعلها بالقلب هذا أضعف اليان وهذا ل يصعب على أحد. 

رPةv ف]ي أPثـ[نPائ]هPا   قال:  زv أPو[ قRد[ يعن أكمل ا]نـ[تـPقPلP وPبـPنPى. أو طرأ قدرة ف أثناء الصلة فPإ]ن[ طPرPأP عPج[
الصلة. صورة ذلك: نن قلنا أن الريض يصلي قائم فإن ل يستطع يصلي جالس ف أثناء الصلة صلى
الركعة الول جالس والركعة الثانية جالس ث طرأت له قدرة شعر بنشاط يصلي الثالثة وهو قائم جاء ف 
الرابعة طرأ عليه عجز أحس بإعياء فيصلي الرابعة جالس. إذا طرأت قدرة أو طرأ عجز ينتقل ف أثناء 
الصلة ويبن ويكمل. ننتقل الن إل صلة القصر والمع:

ع] ةR اPل[قPص[ر] وPال[جPم[ PلPص
رR اPلر{بPاع]يZة]   قال الصنف: قوله ف الالت التالية ستأت فيها الشروط ولكن قوله يسن قصر  وPيRسPن{ قPص[

صلى ال الرباعية أي أن الثنائية والثلثية ل تقصر. إذا) ل قصر إل ف الرباعية وهذا الذي ورد عن النب 
 فعله النب وفعله اللفاء من بعده، ما هي الصلة الت تقصر؟ أول) إذا كانت الصلة رباعية, عليه وسلم

الثان: ف سفر أما ف الضر ل تقصر الصلة طويل أما لو كان السفر قصيا ل تقصر الصلة، ما هو 
 كيلو 80ف الذهب هو الذي يبلغ أربعة برد وهي تبلغ ف]ي سPفPرo طPو]يلo  مقدار السفر الطويل؟ قال: 

 كيلو، ما هو دليلهم ف هذا ؟ لم أحاديث, 80لن البيد أربعة فراسخ والفرسخ أربعة أميال فهي تبلغ 
عن ابن عباس حديث فيه ضعف " يا أهل مكة ل تقصروا ف أقل من أربعة برد من مكة إل عسفان " 
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وورد صح موقوفا عن ابن عباس وابن عمر كانا ل يقصران ف أقل من أربعة برد " وكانا  -ابن عباس 
وابن عمر-  يقصران ويفطران ف أربعة برد وهذا صح عن الصحابة رضي ال عنهم. 

لو كان السفر مرم ل يقصر لاذا ؟ لن القصر رخصة والرخصة ل تستباح ف]ي سPفPرo طPو]يلo مRبPاح o   قال:
ف الرمات، من أراد أن يفعل مرم ل يستعي بالرخص ف مرمه, سافر ف معصية فل يستعي با بذه 
الرخص بالرمات. إذا قصر الصلة يكون ف الرباعية هذا واحد، ومع السفر الطويل, القصي ل يقصر, 
الباح أي الرم ل يقصر.

سRهR تPامZة�.   قال: ةP سPفPرo ف]ي حPضPرo وPعPك[ PلPق[ض]ي صPيـPإذا) قصر الصلة غي المع، المع بابه أوسع قد و
يمع النسان وهو مقيم لرض لكن ل يقصر الصلة إذا مرض، وقال: يقضي صلة السفر ف الضر, 
كان ف سفر وفاتته صلة الظهر وتذكرها ف الضر، القاعدة إذا اجتمع الضر والسفر نغلب الحوط 
الضر. قال: وعكسه، نسي صلة الظهر ف جدة ث تذكر بعدما سافر، كيف يقضيها؟ يقضيها تامة 
لنا وجبت تامة.

 الن سيتكلم عن السافر ف حالت يب عليه أن يتم:وPمPن[ نـPوPى إ]قPامPة� مRط[لPقPة�    قال الصنف: 
 , oع رقم واحد يعن سافر من بلده إل بلد آخر ونوى القامة: يلس فيها يتم ول يقصر. الال ب]مPو[ض]

, الثان:  oامZيPأ [ةPعPبـ]رPم]ن[ أ PرPثـ أي نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلة ول يقصرها، ما هو أPو[ أPك[
 أنه قصر ف أكثر من أربعة أيام، أكثر مدة صلى ال عليه وسلمالسبب؟ السبب أنه ل يرد عن النب 

قصر فيها وهو يعلم أنه سيمكث أربعة أيام لكن ورد أنه ظل عشرين يوم ل يكن يعلم أنه سيمكث 
عشرين يوم هذا الفرق، لكن لا جاء مكة ف حجة الوداع دخل ف رابعة ذي الجة هل كان يعلم النب 

 أنه سيخرج ف ثانية ذو الجة يعلم لنه ف نسك يعلم مسبقا مت سيخرج فقالوا صلى ال عليه وسلم

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

هذه أقصى مدة مكث فيها أربعة أيام ث خرج لكن ف تبوك عشرين يوم هذا ف معركة ل يعلم مت 
سوف يرجع. 

, أPو[ ا]ئـ[تPمZ ب]مRق]يمo أPتPمZ,   قال الصنف عليه رحة ال: oامZيPأ [ةPعPبـ]رPم]ن[ أ PرPثـ ثلثة مواضع: إذا نوى إقامة أPو[ أPك[
مطلقة، أو أكثر من أربعة أيام، أو صلى خلف مقيم, شخص سافر من جدة إل الدينة وصلى ف الرم
النبوي والمام يتم, هل يقصر هو؟ يلزمه أن يتم.

إ]ن[ حRب]سP ظRل[م�ا,   قال: Pا هذه صور له أن يقصر فيها،  و يعن شخص سافر أPو[ لPم[ يـPن[و] إ]قPامPة� قPصPرP أPبPد�
إل الرياض ل يعلم مت يعود هل يرجع ف الغد أو بعد غد, أو عنده معاملة يريد أن ينتهي منها أو 
قضية يلص منها أو شأن من شؤونه إذا فرغ منه رجع فقد يكث أربعة أيام وقد يكث عشرة أيام ول 
يدري فهذا ل ينو إقامة إنا هو على أهبت سفر يسافر ف أي لظة فهذا يقصر ولو مكث عشرين ليلة 

.صلى ال عليه وسلممثلما فعل النب 

عR   قال الصنف رحه ال:  اPل[جPم[ R هPل RاحPبRيـPهنريد أن نعرف من الذي يباح له المع؟ وPيعود إل السافر ل 
عRوهذا رقم واحد. قال: اPل[جPم[ R هPل RاحPبRيـPا  و PمRاهPد ب]وPق[ت] إ]ح[ وال[ع]شPائـPي[ن ] رPي[ن ]  إذا) المع يكن بـPي[نP اPلظ{ه[

للمسافر بي الظهرين الظهر هذا من باب التغليب الظهر والعصر والعشاءين: الغرب والعشاء بوقت 
و]ه] يـPل[حPقRهR ب]تـPر[ك]ه] مPشPقZة v، قال:إحداها تقديا أو تأخيا هذا الول، والثان الذي يمع  وPل]مPر]يضo وPنPح[

v  يعن يلحقه بتك المع مشقة هذا الثان الريض الذي يشق عليه الصلة ف كل وقت أو كل صلة ف
و]ه ]وقتها فإن له أن يمع، الثالث:  ول يمع بي الظهر والعصر. وقال:وPبـPي[نP ال[ع]شPائـPي[ن] فـPقPط[ ل]مPطPرo وPنPح[
 oرPطPط[ ل]مPقPي[ن] فـPائـPال[ع]ش Pي[نPبـP(أ)و oل , وPتRوجPدR مPعPهR مPشPقZةv, وPل]وPح[ Pو[بZلثـPل{ اRبPيـ و]ه ] قد ل يكون  (ب) وPنPح[

ةo بPار]دPةo هناك مطر لكن تكون الرض زلقة بسبب بقايا الطر  Pد]يدPش oر]يحPهذه صورة ثالثة. قال  (ج)و
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لPةo مRظ[ل]مPة o الصنف:  , إ]لZ ب]لPيـ[ الباردة ف الظلم (د) أيضا تبيح المع لن قوله ل برد فقطلP بPار]دPةo فـPقPط[
إل ف ليلة مظلمة يعن إن كانت الليلة باردة وريح ومظلمة اجتمع المران الظلمة مع البد فيمكن أن 
يمع بي العشاءين.

يرo,   قال الصنف: Pر[فPق] م]ن[ تـPق[د]يمo أPو[ تPأ[خ] Pف[ضPلR ف]ع[لR اPل[ يعن ف المع إذا أراد أن يمع هل يمع  وPال[
 كان أحيانا يمع تأخي وأحيانا يمعصلى ال عليه وسلمتأخي أو تقدي ؟ الفضل الرفق به لن النب 

تقدي بسب حاله إذا ارتل قبل الظهر يؤخر حت يشي مسافة ويمع تأخي وإذا ارتل بعد الظهر 
معناها يقدم لن هذا الرفق به.

و]ه] ب]لP ضPرRورPة o يعن المع  وPكRر]هP ف]ع[لRهR   قال الصنف: إذا) يكره له أن يمع ف البيت، إذا) ف]ي بـPي[ت]ه] وPنPح[
أين يمع ؟ قال: ف السجد ول يمع ف البيت وإن جع ف البيت بغي ضرورة فإنه يكره ف حقه.

نـPهRمPا,   قال الصنف:  ب]رPات]بPةo بـPيـ[ o ق[د]يمPتـ Rع إذا جع جع تقدي ظهر وعصر فل يصلي بي وPيـPب[طRلR جPم[
ر]يقo الظهر وبي العصر راتبة لنه الطلوب منه إذا جع تقدي أن ل يفصل بينهما بفاصل. وقال:  وPتـPف[

o ةPامPإ]ق Pو oيف[فPخ oوءRضRو ]م]ن PرPثـ يعن ل يفرق بينهما بالمع, بأن يضم الثانية بالول يعلها متقاربة ب]أPك[
فل يفصل بينهما بفاصل طويل لكن الفاصل القليل ل يضر، مثل ماذا؟ الفيف: الفاصل القليل مثل 
الوضوء الفيف ومثل القامة، إذا أذÉن للول وأقام للول ث أقام للثانية ل يعتب هذا فاصل لكن إذا 
صلى راتبة بينهما يعتب هذا فاصل، والشرط الثان: نية المع عند الول، الثالث: استمرار العذر إل 
فراغ الثانية، إذا) لبد أن ينوي المع قبل أن يصلي الول ول يفصل بي الول والثانية وأن يستمر العذر
إل أن ينتهي من الثانية هذا إذا كان تقدي، وإن كان جع تأخي فنشتط له أن ينوي المع ف وقت 
الول ف الظهر ينوي التأخي ول يعل وقت الظهر يرج ث ينوي لنه ستصبح الصلة قضاء. إذا) أن 
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ينوي المع ف وقت الول هذا أمر والشرط الثان أن يستمر العذر إل أن يرج وقت الول ولبد أن 
يبقى العذر ويستمر.

تZة]   قال:  فPةo صPحZت[ عPن[ اPلنZب]يQ صلى ال عليه وسلم وPصPحZت[ عPن[ س] ةR اPل[خPو[ف] ب]أPيQ ص] PلPص RوزRجPتPو
 . oث[ق]لRي[ر] مPغ oح Pل لR س] وPسRنZ ف]يهPا حPم[ o هRو[جPيقول صلة ف الرب عدو أو سيل أو سبع يطرد النسان أ

 ستة أوجه ف طريقةصلى ال عليه وسلمكل ذلك يبيح للنسان أن يصلي صلة الوف وورد عن النب 

الصلة فإنا صحيحة ويسن له حل أي سلح ويكون خفيفا ليس ثقيل.
  قال الصنف رحه ال:

ةR اPل[جRمRعPة] PلPص
ل]مo  بدأ الصنف عليه رحة ال ببيان من هو الذي تلزمه المعة وتب عليه فقال:  تـPل[زPمR اPل[جRمRعPةR كRلZ مRس[

 oاءPب]ب]ن oو[ط]نPتـ ذPكPرo حRر� مRس[ o فZلPكRوهذه شروط ستة, الشرط الول: أن يكونمoل]م  فل تب على  مRس[
، والكلف هو البالغ العاقل فل تب على الصغي غي البالغ، مRكPلZفoالكافر، والشرط الثان: أن يكون 
تـPو[ط]نo  فل تب على العبد، حRر� فل تب على النثى، قال:  ذPكPرoول تب على النون غي العاقل، مRس[

 oاءPأي أنه مقيم ف بناء معتاد وليس ف خيام أي ل يسكن ف الصحراء ويتنقل من مكان إل مكان ب]ب]ن
وإنا هو مستقل ف مكان واحد ويسكن ف بناء معتاد يعن البناء الذي يسكنه الناس ف العادة بسب 
موقعه الذي يسكن فيه، ويرون ف هذا حديثا): " المعة حق واجب على كل مسلم إل أربعة عبد ملوك
أو امرأة أو صب أو مريض" .
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حZ,  قال الصنف رحه ال:  مPام] لPم[ تPص] رP م]مZن[ عPلPي[ه] اPل[جRمRعPةR قـPب[لP اPل[]  من عليه المعة؟ وPمPن[ صPلZى اPلظ{ه[
هم من توفرت فيهم الشروط الستة: مسلم، مكلف ذكر، حر، مستوطن ببناء، قبل المام ل تصح منه 
الظهر لاذا؟ لنه صلى صلة ل يطالب با وترك الصلة الطالب با فصلى الظهر وهي غي مطلوبة منه
وترك المعة وهي مطلوبة منه.

هR,   قال الصنف: Pع[دPبـ RلPف[ضP وPال[ يعن وإن ل تب عليه المعة وصلىوPإ]لZ هنا عند قوله:  وPإ]لZ صPحZت [
قبلها، يعن إذا كان الذي صلى الظهر قبل المام من تب عليه المعة فظهره غي صحيح، أما إذا كان
صلى الظهر قبل المام من ل تب عليه المعة ول تلزمه المعة يقول فظهره صحيح إذا) حكمه: 

هRصحت وقوله: Pع[دPبـ RلPف[ضP  هذا الذي ل تب عليه المعة كالرأة مثل أو السافر أو العبد على قول وPال[
الصنف، قال الفضل أن يصلي الظهر بعد المام يعن بعد أن يصلي المام المعة قال: والفضل 
بعده.

بعد الزوال يعن بعد دخول وPحPرRمP سPفPرR مPن[ تـPل[زPمRهR بـPع[دP اPلزZوPال ]  انتقل الصنف إل مسألة أخرى، قال: 
وقت الظهر ف اليام العتادة اليام العادية، وقت الزوال هو وقت الظهر، إذا) يرم أن يسافر مسلم تلزمه
المعة بعد الزوال لاذا؟ لن بعد الزوال هذا وقت فعل الصلة فإذا سافر ف هذا الوقت معناه أنه تفوته 
المعة وقد وجبت عليه ولزمته.

لPهR   قال: يعن سيخرج مPا لPم[ يPأ[ت] ب]هPا ف]ي طPر]يق]ه] الذي وجبت عليه المعة سافر قبل الزوال  وPكRر]هP قـPبـ[
إذا) ليس له أن يسافر بعد أPو[ يPخPف[ فـPو[تP رRفـ[قPةo من البلد وسيدرك المعة قي قرية قريبة أو مدينة قريبة 

الزوال إذا وجبت عليه المعة ويكره ف حقه أن يسافر قبل الزوال ف يوم المعة إل إذا كان سيدرك 
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المعة ف مكان آخر أو كان ياف من ترك السفر أن تفوته الرفقة أن تسافر هذه القافلة وهو مضطر 
للسفر ومتاج إليه.

  انتقل الصنف الن إل شروط صحة المعة, ما سبق هي شروط وجوب المعة والن سيذكر شروط 
صحة المعة: 

,   قال الصنف:  Rق[تPل[وPا ا Pت]هZح الشرط الول والصنف هنا قال الوقت ول يقل دخول الوقت وPشRر]طP ل]ص]
ف هذا يعن بقاء الوقت فإذا) من شروط صحة المعة الوقت فل تصح المعة قبل الوقت ول تصح 
المعة بعد الوقت فإن صلى قبل الوقت جعة لن تصح وإن صلى بعد خروج الوقت جعة لن تصح . 
إذا) يصلي بعد خروج الوقت ظهرا) ول يصليها جعة إذا) بقاء الوقت هذا هو الشرط الول، مت هو وقت 

ر], المعة ؟ قال:  ر] وPق[ت] اPلظ{ه[ إ]لPى آخ] وهو يعن الوقت، أول وقت العيد من وPهRوP أPوZلR وPق[ت] اPل[ع]يد ]
ارتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة يدخل وقت المعة لن الصحابة رضي ال عنهم روي عنهم أن أبا 
بكر صلها قبل انتصاف النهار صلوها قبل الزوال ف أول النهار وروي عن عمر رضي ال عنه أنه 

أي قبل أن يكبوا تكبية الحرامقـPب[لP التحريمة] يعن الوقت فPإ]ن[ خPرPجP صلها عندما اقتب الزوال قال: 
ر�ا  ا ظRه[ إذا خرج وقت المعة قبل أن يكبوا تكبية الحرام يصلون ظهرا)، وإن كبوا تكبية الحرام صPلZو[

للجمعة داخل الوقت فإنم يتمونا جعة، إذا) إذا خرج الوقت معناه ل يصلونا جعة كيف يدركون 
الوقت؟ يدركون الوقت بإدراك تكبية الحرام فقط وقلنا القول الثان الشهور يدرك ركعة كاملة ولكن 
ليس هذا هو الذهب والحتمال قائم كلها يستدلون بديث واحد: "من أدرك من الصلة أو من 

ر�ا وPإ]لZ جRمRعPة�, الوقت سجدة أو ركعة" فسرت بركن واحد. قال:  ا ظRه[ فPإ]ن[ خPرPجP قـPب[لP التحريمة] صPلZو[
يعن وإن أدركوا التكبية ف الوقت صلوها جعة.
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ل] وRجRوب]هPا    انتقل الصنف إل الشرط الثان: قال: مPام] م]ن[ أPه[ هذا الشرط الثان  وPحRضRورR أPر[بPع]ينP ب]ال[]
ل] وRجRوب]هPا لصحة المعة أن يضر العدد أربعون رجل مع المام  يعن من توفرت فيهم هذه م]ن[ أPه[

الشروط الستة فإن كان العدد دون الربعي ل يصلونا جعة وإنا يصلونا ظهرا) يستدلون لذا بأحاديث 
كثية وآثار عن الصحابة رضي ال عنهم أن الصحابة رضي ال عنهم عندما جعوا كان عددهم أربعي 
كما ف حدث أسعد ابن زرارة وكما ف حديث مصعب ابن عمي وكما ف حديث جابر وفيه ضعف 
شديد مضت السنة أنه ف كل أربعي وما فوق جعة وأضحى وفطر.

ر�ا,   قال الصنف: وPإ]لZ ظRه[ P نPم[كPن[ أ[ة� إPعRمRوا جRفPنـ]أPت معن هذا إن نقصوا  فPإ]ن[ نـPقPصRوا قـPب[لP إ]ت[مPام]هPا ا]س[
قبل إتام المعة فإنم يصلونا ظهرا) فإن عاد العدد واكتملت الشروط مره ثانية يستأنفون ويعيدون إل 
المعة مرة ثانية إذا) إذا كان العدد أربعي فإنم يصلون جعة, نقص العدد يتحولون إل الظهر اكتمل 
العدد يتكون الظهر ويصلونا جعة إذا اكتمل العدد.

عPة� أPتPمZهPا جRمRعPة�  قال الصنف:  مPام] رPك[  من أدرك مع المام ركعة يعن من صلة وPمPن[ أPد[رPكP مPعP اPل[]
المعة، فمن أدرك مع المام أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا) بنية, يعن ينوي الظهر ويصليها ظهرا)، 
صورة ذلك: الثال الول: إذا جاء الرجل والمام ف الركعة الثانية من صلة المعة فجاء السبوق ودخل
ف صلة المعة ف هذه الال ماذا يصلي؟ يصلي جعة, لنه أدرك ركعة كاملة وهي الركعة الثانية. الثال
الثان: رجل آخر جاء بعده فدخل السجد وقد رفع المام من الركوع ف الركعة الثانية يعن جاء ووجده 
ف ركن العتدال أو جاء ووجده ف السجود ف الركعة الثانية ودخل معه الن هذا ل يدرك شي فمثل 
هذا ل يصل المعة وإنا يصليها ظهرا)، فإذا جاء ووجد المام ف الركعة الثانية قد فاتته الركعة الثانية فإنه
ينويها ظهرا) ويصليها ظهرا) هذا معناه"يتمونا جعة إن أدركوا ركعة فأكثر وإل فظهرا)"  ذكر التمذي قال 
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 ، وغيهم قالوا من صلى ال عليه وسلم" والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النب 
أدرك ركعة من المعة صلى إليها أخرى ومن أدركها جلوسا صلى أربعة "

الشرط الثالث أن تتقدم وPتـPق[د]يمR خRط[بPتـPي[ن]   قال الصنف رحه ال ف بيان شروط صحة المعة: 
خطبتان على الصلة ومن شرطهما الن يذكر شروط صحة الطبة إذا) الطبتان ها بعض شروط صحة
المعة وهاتان الطبتان وهذا الشرط له شروط لكي يصح فالطبتان ل تصح إل بشروط فإن توفرت 
الشروط صحت الطبتان وإن صحت الطبتان يكون تقق شرط من شروط صحة المعة، ما هي 
شروطها؟

,    قال:  Rق[تPل[وPا: اPم[ر[ط]هPش ]يعن أن تكون ف الوقت لن المعة كلها يشتط لا الوقت معن ذلك م]ن
مR, أن الوقت شرط للصلة وللخطبة، قال:  PلZلسPي[ه] اPلPول]ه] عRسPى رPلPع Rة PلZالصPه], وZللPا Rد خطب النب وPحPم[

وPق]رPاءPةR  صلى ال عليه وسلم كانت ل تلو من حد ال والصلة على رسول ال صلى ال عليه وسلم
 ,oةPقال: آي ,[رPبPت]عRل[مPا [دPدPع]لPا RورRضRحPوهو الربعون هذا شرط من شروط صحة الطبة. قال: و Rف[عPرPو

مPاع]ه],  ر] إ]س[ لن هذا يصل به القصود فإن خطب سرا) ل تصح الطبة, لبد أن يطب اPلصZو[ت] ب]قPد[
لديث: "إنا العمال بالنيات" أي أن  وPالنـQيZةR, بصوت مرتفع لكي يسمع العدد أي الربعون. قال:

يZةR ب]تـPق[وPى اPللZه], ينوي خطبة المعة. قال:  وPلP . صلى ال عليه وسلموهكذا كانت خطب النب وPال[وPص]
أي ل يب أن تكون الطبة مشتملة على لفظ اتقوا ال, وإنا تشتمل الوصية والمر يـPتـPعPيZنR لPف[ظRهPا, 

ح{ أPن[ يعن الطبتان وPأPن[ تPكRونPا بتقوى ال بأي لفظ من اللفاظ الذي يفهم منها ذلك قال:  م]مZن[ يPص]
إذا) الطيب ينبغي أن يكون صال للمامة, من هو الذي يصلح للمامة؟ من توفرت فيه يـPؤRمZ ف]يهPا 

شروط الوجوب السابقة: مسلم مكلف حر ذكر مستوطن ببناء، مستوطن أي ليس مسافر، ببناء أي 
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ا يسكن ف بناء ول يسكن باليام أو مرتل أو ينتقل من مكان إل مكان. قال: Pيه[ف ZمRؤPيـ ]نPح{ أ أن  يPص]
يكون إماما فيها، يفهم من هذا لو كان الطيب مثل صغي ف السن دون البلوغ أو مثل مسافر ل 
يصح. 

ةP  قال الصنف: PلZلصPى اZلPوPتـPن[ يـZم]م Pيعن ل يشتط أن يكون الطيب هو الذي يصلي بالناس يكن ل 
أن يطب شخص ويؤمهم بالصلة شخص آخر لكن كل الشخصي لبد أن تتوفر فيه شروط وجوب 
المعة. 

ن[بPرo  قال الصنف رحه ال  الن بعدما انتهى من الشروط انتقل إل سنن الطبة:  وPتRسPن{ اPل[خRط[بPةR عPلPى م]
 , oالPع oع مR خPط]يبo إ]ذPا خPرPجP, ، صلى ال عليه وسلمكما كان يفعل النب أPو[ مPو[ض] PلPسPيعن للناس يبدأ و

مR خPط]يبo إ]ذPا خPرPجP, وPإ]ذPا أPقـ[بPلP عPلPي[ه]م[ بالسلم عليهم ث يؤذن الؤذن ث يقوم ويطب. قال:  PلPسPو
نـPهRمPا قPل]يل�,  , وPبـPيـ[ ذPان] إذا) يلس ف موضعي بعد أن يسلم يلس ف وقت الذان وPجRلRوسRهR إ]لPى فـPرPاغ] اPل[

ا عPلPى سPي[فo أPو[ عPص�ا ويلس بعد ذلك بي الطبتي. قال: نـPهRمPا قPل]يل�, وPال[خRط[بPةR قPائ]م�ا مRع[تPم]د� يسن وPبـPيـ[
ا أن يطب قائما) وأن يكون متكئا) على عصى أو قوس كما ورد ف الديث عند أب داود. قال:  د� قPاص]

 ,RهPاءPا, قاصدا) تلقاء وجه أن ينظر أمامه،ت]ل[قPمRهRير وPالثZان]يPةR أيضا من السنن أن يقصر من الطبتي  وPتـPق[ص]
 , RرPق[صPقصيةصلى ال عليه وسلمأي أن تكون الطبة الثانية أقصر من الول هكذا كانت خطبة النب أ 

ول تكون طويلة وحث على ذلك وبي� أن هذا من مئونة ومظنة فقه الرجل قصر الطبة وطول الصلة.

ل]م]ينP,   قال:  ل]م]ينP, وPأRب]يحP هذا أيضا) من السنن قال: وPالد{عPاءR ل]ل[مRس[  ل]مRعPيZنo يعن الدعاءوPالد{عPاءR ل]ل[مRس[
 يباح ف الطبة أن يدعو لرجل بعينه مثل السلطان أو لغي السلطان, رجل بعينه ل يؤثر كPالس{ل[طPان]

ذلك بالطبة ول يضر با. 
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RولPى بـPع[دP اPل[فPات]حPة] اPل[جRمRعPةP وPالثZان]يPة] اPل[مRنPاف]ق]ينP   قال الصنف:  عPتPان] يـPق[رPأR ف]ي اPل[ إذا) يقرأ بسورة وPه]يP رPك[
المعة ويقرأ بسورة النافقي ف صلة المعة وهذا أمر مستحب من السنن وليس من الواجب وكان 

 يقرأها ف صلة المعة.صلى ال عليه وسلمالنب 

يعن المعة والعيد إذا) المعة والعيد تتحد ف بعض الحكام منها أنه يرم وPحPرRمP إ]قPامPتـRهPا وPع]يدo   قال: 
عo ب]بـPلPدo إ]لZ ل]حPاجPة oإقامتها يعن المعة والعيد  ثـPرP م]ن[ مPو[ض] ، ل تقام أكثر من جعة ف البلد ول ف]ي أPك[

 ما كان يقيم أكثر من جعة ف صلى ال عليه وسلميقام أكثر من عيد ف البلد إل لاجة لن النب 
الدينة ول كانت تقوم أكثر من صلة عيد ف الدينة صلة واحدة ف العيد أو المعة ولكن إن وجدت 

 ل يقم عيدين ول يقم جعتي لن السجد صلى ال عليه وسلمحاجة فل بأس من تكررها. إذا) النب 
كان يسعى الناس ف صلة المعة وبالنسبة للعيد كان يرج للصحراء ليسعى الناس لكن إذا كان الناس
ف بلد كبي متسع مثل بعض الدن اليوم ل يسعهم مكان واحد حت لو خرجوا إل الصحراء ما ف 
صحراء تسع الناس كلها ستمتلئ الصحراء بالكيلوات، إذا) إن وجدت هناك حاجة فل بأس أن تتعدد 
المعة ول بأس أن يتعدد العيد .

ت�  قال الصنف:  ثـPرRهPا س] عPتPان] وPأPك[  فإن الصلي مي إذا صلى المعة وأراد أن وPأPقPل{ اPلس{نZة] بـPع[دPهPا رPك[
يست بعد المعة فله أن يصلي أربعة وله أن يصلي ركعتي وله أن يصلي ست, يستدلون لذا بأن النب 
صلى ال عليه وسلم كان بعد المعة يصلي ركعتي وقالوا هذا من فعله, الركعتي من فعله, وورد أمره 

بصلة أربعة ركعات كما ف حديث أب هريرة: " إذا صلى أحدكم المعة فليصل بعدها أربعة" قالوا: إذا)
الموع ست: اثنتان من قوله، وأربعه من فعله. ومن أهل العلم من يقول هو باليار اثني أو أربع ومنهم
من يقول يصليها ركعتي إن كان بالبيت, وأربع إن كان سيصليها ف السجد والمر فيه سعة، لنا 
ليست سنة مؤكدة.
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لPهPا   قال الصنف:  رR رPات]بPةo, قبل المعة وPسRنZ قـPبـ[ يعن يصلي أربع ركعات ولكنها ليست راتبة، أPر[بPعv غPيـ[
يستدلون لذلك بديث ابن ماجه: "كان يصلي قبل المعة أربعة".

لPت]هPا,   قال:  م]هPا وPلPيـ[ أما اليوم فل إشكال فيه أما الليلة فهو مل خلف بي وPق]رPاءPةR اPل[كPه[ف] ف]ي يـPو[

الصحاب أنفسهم ف الذهب خلف, جهور الصحاب أنه يقرأ الكهف ف يومها فقط والليلة ل 

تدخل. ومنهم من يقول تدخل الليلة أيضا لنا وردت ف بعض الروايات.

 أي , عPلى اPلنZب]يQ صلى ال عليه وسلموصلةo أي يسن أيضا الكثار من الدعاء, وكثرةR دRعPاءo  قال: 

لv وتنظفv وتPطPي�بv، صلى ال عليه وسلمالكثار من الصلة على النب  صلى ال عليه  لن النب وغRس[

ولبسR حث على ذلك ف أكثر من حديث وأيضا) كان من فعله عليه الصلة والسلم ذلك، قال: وسلم
،Pلنه ورد أن أفضل الثياب البياض.بيضاء 

يا�،   قال:   أن يرج إل المعة مبكرا) ويرج إليها ماشيا لديث الساعة الول وتبكيرv إليها ماش]
مام]والساعة الثانية وهكذا ولديث من مشى ول يركب، قال:   يعن القتاب من المام كل ودنو� من ال]

ذلك مستحب وكل ذلك فاضل.

هPا إ]لZ ب]ه],  رقاب الناستPخPطQي اPلرQقPاب]أي غي المام  وPكRر]هP ل]غPي[ر]ه]   قال: لR إ]لPيـ[ لP يPص] o ةPر[جRل]ف Zإذا) الذي إ]ل
يتخطى الرقاب مكروه ول تزول الكراهة إل لثني إل ف حق المام ما له طريق إل تطي الرقاب، وإل 
لن وجد فرجة ل يصل إليها إل بتخطي الرقاب.

إ]يثPارv ب]مPكPانo أPف[ضPلP لP قـPبRولv  قال الصنف رحه ال:  Pيعن وكره إيثار بكان أفضل فيكره ذلك، يكره و 
أن يؤثر النسان غيه بكان أفضل يعن يكون الشخص مثل ف الصف الول فيجد غيه ف الصف 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

الثان فيقول له تفضل مكان, لاذا يكره؟ لن إيثار الغي بكان أفضل أو إيثار الغي بالقربات يعن 
علمة على رغبة عن الي كأنه زاهد ف الي ول ينبغي هذا يب على النسان أن يرص على الي إل
إذا كان لاجة قد يفعل النسان هذا للحاجة فل بأس لكن أن يفعله زهد ف الي فهذا مكروه. قال: 

vولRبPقـ Pلكن ل يكره قبول الكان الفضل, لو أن شخص قدم غيه وقال تفضل مكان ف الصف ل 
الول فمن قدم غيه, من آثر غيه بالكان يكره ف حقه ولكن هل على الطرف الثان أيضا الكراهة إن 
قبل؟ الواب ل يكره ف حقه القبول ول يكره رد. إن قبل فل كراهة, وإن رد فل كراهة.

ل]سR ف]يه],   قال الصنف رحه ال:  ان]ه] فـPيPج[ PكPب]ي� م]ن[ مPص Pر ل يوز لشخص أن يقيم وPحPرRمP أPن[ يRق]يمP غPيـ[
رجل من مكانه, لو كان هذا الالس صب صغي فهل يكن أن يقام؟ نعم. قال الصنف: غي الصب أما

صلى ال عليه وسلمالصب فيمكن أن يقام، لاذا؟ استثنوا الصب قالوا لن الصب غي مكلف ولن النب 
حث على أن يليه أولو الحلم والنهى- أصحاب العقول- وأهل العلم يكونون أقرب للمام ول يكون 
الصبيان وهذا ليس مكانم. فإذا أقام صب قالوا ل يشمله الكم .

  قال الصنف وهو الن يعدد الرمات فالرم الول أن يقيم شخص من مكانه إل الصب، والثان: 
مR حPالP اPل[خRط[بPة] قال:  PلPال[كPنى عن ذلك ونى حت صلى ال عليه وسلمأيضا من الرمات لن النب و 

عن قول أنصت واسكت كل هذا منهي عنه واعتبه عليه الصلة والسلم وعده من اللغو، قال: 
مR حPالP اPل[خRط[بPة] PلPال[كPيعن يرم إل ف حق أناس: و  , oط]يبPي[ر] خPى غPلPيستثن ف تري الكلم الطيب ع

 يعن الطيب وPمPن[ كPلZمPهR ل يرم على الطيب أن يتكلم وهناك شخص آخر ل يرم عليه، قال:
 ,oةPاجPإذا) الطيب يكن أن يتكلم بل نقول يب عليه أن يتكلم ومن كلمه أي ومن تكلم مع ل]ح

 وهو يطب قال ياصلى ال عليه وسلمالطيب ل حرج ل يرم، لاذا؟ لديث الرجل الذي دخل للنب 
 بقلة الطر فدعا ث جاء السبوع صلى ال عليه وسلمرسول ال هلكت الموال واشتكى إل رسول ال 
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صلى ال عليه  من كثرت الطر هذا الرجل تكلم مع النب صلى ال عليه وسلمالثان واشتكى للنب 
 وأقره عليه الصلة والسلم ول ينكر عليه .وسلم

يZةP خPف]يفPة�  قال الصنف:  طRبR صPلZى اPلتZح] مPامR يPخ[  لاذا يصلي تية السجد يصليها وهي وPمPن[ دPخPلP وPال[]
مشروعة؟ قال: خفيفة لقوله عليه الصلة والسلم "فيصل ركعتي يتجوز فيهما " يتجوز يعن يتصر 
فيهما ول يطيل.

ي[ن] Pل[ع]يدPا Rة PلPص
ي[ن] فـPر[ضR ك]فPايPةo,    قال الصنف عليه رحة ال:  Pل[ع]يدPا Rة PلPصPلنا من شعائر السلم الظاهرة ولن و

يعن فـPر[ضR ك]فPايPةo,  صلها وداوم عليها وداوم عليها أصحابه من بعده، قال: صلى ال عليه وسلمالنب 
إذا قام با البعض تسقط عن الباقي.

ة] اPلض{حPى   قال:  PلPصPا كPهRتـ وصلة الضحى إذا ارتفعت الشمس عند شروقها إذا ارتفعت وأصبح وPوPقـ[
بينها وبي الرض مسافة يعن تكامل شروقها وزال وقت الكراه°ة فهذا هو وقت صلة الضحى وهو 

رRهR اPلزZوPالRوقت صلة العيد، قال:   إذا) وقت صلة العيد هو وقت صلة الضحى وهو يبدأ من زوالوPآخ]
رRهR وقت الكراه°ة إل ابتداء وقت الكراه°ة الثان الذي يليه. قال الصنف:  ة] اPلض{حPى وPآخ] PلPصPا كPهRتـ وPوPقـ[

RالPوZلزPلنه ورد أن النب صلى ال عليه وسلم  وخلفائه كانوا يصلونا بعد ارتفاع الشمس إذا ارتفعت ا 
الشمس هذا هو وقت الضحى.
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هR   قال: Pع[دPبـ Zل[إ [م[ ب]ال[ع]يدPل]عRيـ ]مPن[ ل[إPاء�أي بعد الزوال  فPضPق [دPغ]لPا ]ا م]ن  فإن ل يعلم بالعيد إل بعد صPلZو[
 صلى ال عليه وسلمالزوال أي بعد خروج وقت العيد فإنم يصلونا ف اليوم الثان قضاء لمر النب 

بذلك بق من فاتتهم صلة العيد.

يشتط لوجوب العيد الشروط الطلوبة ف المعة.وPشRر]طP ل]وRجRوب]هPا شRرRوطR جRمRعPةo,    قال: 

ا, وPعPلPى   قال: PهPيـ ا أPن[ يـPق[ض] PهRع[ضPو[ بـPأ Rت[هPاتـPن[ فPم[ن{ لPسRي ]ك]نPل ,[ةPعRمRج]لPا RدPدPعPو ,vانPت]يط حZت]هPا ا]س[  وPل]ص]

RلPف[ضPا أPت]هPف  إذا) يشتط لوجوب العيد ما نشتطه لوجوب المعة، ما هي الشروط الت نشتطها ص]
صلى ال عليه للجمعة؟ لصحتها يشتط الستيطان, إقامة, يكون موجودا ل يكون مسافرا لن النب 

 ل يصل العيد ف السفر, وعدد المعة: فإذا أردنا أن نصلي العيد فيجب أن يكون العدد يبلغ وسلم
ا أPف[ضPلRالربعي،  Pت]هPف يـPهPا, وPعPلPى ص] ا أPن[ يـPق[ض] PهRع[ضPو[ بـPأ Rت[هPاتـPن[ فPم[ن{ لPسRي ]ك]نPفاتته, بعد صلة العيد ل 

فاتته ركعة من صلة العيد أن يقضيها، إذا) شخص جاء لصلة العيد ووجد المام يصلي قد صلى صلة
العيد يكن أن يصلي هو صلة العيد، ولو صلها كما صلها المام أفضل على صفتها أفضل, ما هي
صفتها؟ معناه بالتكبيات الزوائد لن ف صلة العيد يكب سبع تكبيات زوائد ف الركعة الول يزيد 

أPن[ ست وف الثانية يزيد خس زوائد فكذلك إذا قضاها فيزيد التكبيات الزوائد وهذا معن قوله: 

RلPف[ضPا أ Pت]هPف يـPهPا, وPعPلPى ص] كركعة أPو[ بـPع[ضRهPا يعن فاتته الصلة كلها لPك]ن[ يRسPن{ ل]مPن[ فPاتـPت[هR . قال: يـPق[ض]
فPت]هPا أPف[ضPلRمثل  يـPهPا, وPعPلPى ص] .أPن[ يـPق[ض]

رPاءP,   قال: يرR  كان يرج إل الصحراء ويصليها صلى ال عليه وسلملن النب  وPتRسPن{ ف]ي صPح[ وPتPأ[خ]
لPهPا,  لv قـPبـ[ ة] ف]ط[رo, وPأPك[ PلPأن ص Ôيسن إذا كانت صلة ف عيد الفطر إذا كانت الصلة» صلة عيد¿ فطر

لPهPا ل]مRضPح� o يؤخرها وأن يأكل قبلها ، لo قـPبـ[ ويقدم ويعجل صلة عيد  وPتـPق[د]يمR أPض[حPى, وPتـPر[كR أPك[
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الضحى ول يأكل ف صلة عيد الضحى قبلها فعيد الضحى يتلف عن عيد الفطر ف هذين المرين
 كان يفعل ذلك إذا خرج لعيدصلى ال عليه وسلمفصلة عيد الفطر تؤخر قليل) ويأكل قبلها لن النب 

الفطر يأكل ترات قبل ذلك وأما ف عيد الضحى فإنه يقدم ول يأكل قبلها وإنا يأكل بعدها من 
الضحية، يذبح بعد ذلك ويأكل بعدها.

عPتـPي[ن] قـPب[لP اPل[خRط[بPة],   قال الصنف رحه ال:   يعن صلة العيد وتكون الطبة بعدها، قال:وPيRصPلQيهPا رPك[
ت�ا,  , وPقـPب[لP اPلتـZعPو{ذ] وPال[ق]رPاءPة] س] تPاح] ت]ف[ س[ RولPى بـPع[دP اPل] بـQرR ف]ي اPل[ PكRبعد دعاء الستفتاح وقبل التعوذ وقبل ي 

وPف]ي اPلثZان]يPة] قـPب[لP اPل[ق]رPاءPة] القراءة ست. إذا) التكبيات الزوائد ست مع تكبية الحرام تكون سبع، قال: 
س�ا,  قال ف صلى ال عليه وسلم معناه مع تكبية النتقال تكون ست وهذا الذي ورد عن النب خPم[

حديث عائشة رضي ال عنها: " التكبي ف الفطر والضحى ف الول سبع (معناها مع تكبية 
الحرام ) وف الثانية خس (بدون ما نسب تكبية النتقال ) " إذا) لاذا ل نسب تكبية النتقال 
وحسبنا تكبية الحرام؟ تكبية الحرام تصل ف حالة القيام ولكن تكبية النتقال تصل ف قبل أن 
يقوم يعن بعد أن يقف سيكب خس فقط لكن ف الول سيكب وهو قائم سبع تكبيات ث ست.

ب]ير�ا,   قال الصنف رحه ال: Pك RرPبـ ب]يرPتـPي[ن]: "اPللZهR أPك[ ب]يرPةo, وPيـPقRولR بـPي[نP كRلQ تPك[ هR مPعP كRلQ تPك[ PدPاف]ع�ا يPر 
ث]ير�ا "  Pل]يم�ا ك يل�, وPصPلZى اPللZهR عPلPى مRحPمZدo وPآل]ه] وPسPلZمP تPس[ رPة� وPأPص] ث]ير�ا, وPسRب[حPانP اPللZهR بRك[ Pه] كZل]ل Rد وPال[حPم[

 ,RهPر يعن يقول هذا الذكر أو غيه، التكبيات الزوائد يرفع اليدين فيها لنم قالوا ورد عن عمر أنه أPو[ غPيـ[
كان يرفع يديه ف تكبي النائز وتكبي العيدين، وأما الذكر الذي يقوله بي التكبيات فهذا ورد عن ابن 
مسعود رضي ال عنه لكن ما ورد بذه الصيغة وإنا ورد أنه يمد ال ويثن عليه، إذا) يذكر أي ذكر شاء
وما ذكره الصنف مثال فقط.
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يPةP", ثRمZ يPخ[طRبR   قال الصنف رحة ال: RولPى "سPبZحP" وPالثZان]يPة] "اPل[غPاش]  ثRمZ يـPق[رPأR بـPع[دP اPل[فPات]حPة] ف]ي اPل[
, oب[عPب]س RةPان]يZالثPو oاتPب]ير ع] تPك[ RولPى ب]ت]س[ ت]حR ف]ي اPل[ تـPف[  معن ذلك أن المام هو كPخRط[بPتPي[ اPل[جRمRعPة] لPك]ن[ يPس[

يطب, يكب ف الطبة الول تسع تكبيات نسقا يسردها ث ف الثانية سبع يسردها وهذا روي ف 
بعض الثار وفيها ضعف.

Pض[حPى مPا يRضPح{ون P يعن الطيب ف خطبة العيد  وPيـRبـPيQنR لPهRم[   قال: وPف]ي اPل[ P ونRر]ج ف]ي اPل[ف]ط[ر] مPا يRخ[
لن ف الفطر سيكون عندهم زكاة الفطر مسألة زكاة الفطر يتاجون إل تعلم أحكامها وف الضحى 
مسألة الضحية يتاجون لعرفة أحكامها.

ب]يرR اPل[مRط[لPقR   قال الصنف:  ) لن التكبي ف العيد نوعان: مطلق ومقيد، أما الطلق: 1(وPسRنZ اPلتZك[
الذي يكون ف أي وقت وليس له وقت مدد، وأما القيد: فالذي يكون بعد كل فريضة ف جاعة. إذا) 

لPتPي[ اPل[ع]يد], التكبي الطلق مت يكون، مت يشرع؟ يشرع ف موضعي، قال:  ب]يرR اPل[مRط[لPقR لPيـ[ وPسRنZ اPلتZك[
 ,RدPآك Rال[ف]ط[رPإذا) ف ليليت العيد هذا الوضع الول يعن إذا غربة الشمس إل ثان يوم إل طلوع و

جZة] إ]لPى فـPرPاغ] اPل[خRط[بPة], الشمس، والوضع الثان:  وهذا ورد عن عمر وأب هريرة وPم]ن[ أPوZل] ذ]ي اPل[ح]
والصحابة والكثي منهم كانوا يكبون التكبي الطلق ف عشر ذي الجة وف ليلت العيد، والقيد قال 

قيل للمام أحد أتذهب إل عPق]بP كRلQ فPر]يضPةo ف]ي جPمPاعPةo ) 2يعن التكبي القيد (وPال[مRقPيZدR الصنف: 
فعل ابن عمر كان ل يكب إذا صلى وحده؟ قال نعم، إذا) هو فعل ابن عمر أن التكبي القيد عقب 
الماعة, إذا صلى ف جاعة يكب تكبيا) مقيدا).

ل�    قال: وقته  ر] عPرPفPةP ل]مRح] ر]مo أي غي مرم، والرم يكون مشغول يوم عرفة بالتلبية، قال: م]ن[ فPج[ وPل]مRح[
ر]يق] ر] أPيZام] اPلتZش[ ر] إ]لPى عPص[ر] آخ] م] اPلنZح[ ر] يـPو[ ل م]ن[ ظRه[ ح¿

«
 لنه يكون منشغل بالتلبية ف يوم العيد وغيه ال
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فأنه من فجر يوم عرفة وروي ذلك عن الصحابة رضي ال عنهم وأرضاهم. إذا) التكبي القيد يكون ف 
موضع واحد هو خاص بأيام التشريق ولغي الرم يدخل معه يوم عرفة يعن هو خاص بأيام الج فقط 
فمن كان حاج سيشتغل يوم ف التلبية واليام الخرى بالتكبي القيد معناه بعد كل صلة مع جاعة 
فقط لكن ل يكب تكبي مطلقا) قبل الصلوات أو ف الوقات الخرى أو مشى ف السوق ل يفعل 
ذلك، مت يفعل ذلك، مت يكب التكبي الطلق؟ يفعله ف موضعي الوضع الول ليلة العيد والوضع 
الثان عشر ذي الجة. نسأل ال أن يوفقنا وإياكم لا يب ويرضى وأن يعيننا على اليات وأن ينبنا 
السوء. 

ة] اPل[كRسRوف] PلPص
ةR كRسRوفo   فصل صلة الكسوف والستسقاء: قال الصنف عليه رحة ال:  PلPن{ صPسRتPهنا قال و 

 ولنه أمر بذلك صلى ال عليه وسلمالصنف تسن ول يقل هي فرض كفاية سنية ذلك قالوا لفعل النب 
عPتـPي[ن]وحكى النووي الجاع على سنيتها, تسن  عPةo ب]ق]يPامPي[ن] وPرRكRوعPي[ن]  رPك[  كل ركعة بقيامي كRل{ رPك[

وبركوعي معن ذلك أنه يكب ويقرأ الفاتة ث يقرأ سورة طويلة ث يركع هذا القيام الول والركوع الول 
لحظوا أن هذا القيام الول والركوع الول ما حكمه سنة أم ركن ؟ ركن ث بعد الركوع يعتدل فيأت 
القيام الثان فيقرأ القراءة الثانية فيقرأ الفاتة وسورة أخرى. الن هو ف القيام الثان هذا هل هو ركن أم 
سنة؟ سنة ولذلك هذا القيام الثان ل تدرك به الركعة يعن لو جاء مسبوق ودخل مع المام ف حال 
القيام الثان هل أدرك الركعة؟ ل, ما أدرك الركعة بعد هذا الركوع الثان الركوع الثان ف الركعة الول وهو
سنة أيضا) فلو جاء مصل ودخل معهم ف الركوع الثان من الركعة, الول هل أدرك الركعة؟ ما أدرك 
الركعة ث يعتدل فيقول سع ال لن حده ربنا و لك المد وبعد ذلك يكمل الصلة.  
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,   قال الصنف:  oب]يح عPةo ب]ق]يPامPي[ن] وPرRكRوعPي[ن], وPتPط[و]يلR سRورPةo وPتPس[  صلى ال عليه وسلمالرسول كRل{ رPك[
هكذا صلى صلة الكسوف بركوعي وقيامي وورد أكثر وورد عن الصحابة أنم زادوا ثلث وأربعة يعن 

نR أربع قيامات وأربع ركوعات قال وتطويل سورة يعن يطيل السورة صلة الكسوف طويلة, قال:  وPكPو[
, PلPط[وPل� أRل] كZوPورد أنه ف صلى ال عليه وسلم يعن كل أول قيام أو ركوع يكون أطول من الثان النب أ 

صلته ف الفريضة يطيل الول أكثر من الثانية وعمموا هذا الكم ف كل صلة فيها ركعتان أو أكثر 
كما قلنا الول أطول من الثانية وحت الطبة الول تكون أطول من الثانية .

طP اPل[مPطPر R  قال الصنف:  Pر[ضR وPقRح] بPت] اPل[ Pد قPاءo إ]ذPا أPج[ ت]س[ انتقل الصنف من صلة الكسوف إل وPاس[
صلة الستسقاء، صلة الكسوف ما هو سببها؟ كسوف الشمس أو القمر, يعن ذهاب ضوء الشمس
أو ذهاب ضوء القمر. 

  انتقل بعد ذلك إل الستسقاء، ما هو الستسقاء؟ الستسقاء إذا حدث حاجة للناس ف قلة الطر 
أو يتاجوا إل الطر أجدبت الرض وقحت الطر. قال: تسن ف هذه الالة صلة السوف لا سبب، 

 ذلك. صلى ال عليه وسلموصلة الستسقاء لا سبب، الثني صلة حاجة وبي� رسول ال 

ا   وقال الصنف رحه ال:  PهRتـPف كPامRهPا كPع]يدo,أي الستسقاء وPص]  إذا) صلة الستسقاء تشبه صلة وPأPح[
ف التكبيات الزوائد، ف قراءة سبح ، العيد ف ماذا؟ ف أنا تؤدى ف الصحراء وأنا تصلى ركعتي

والغاشية، ف وقتها أن وقتها وقت العيد. صلة الكسوف وقتها حدوث الكسوف قد يدث ف ليل أو 
نار.

لPهPا   قال الصنف: صلى ال عليه وسلموهذا ورد عن النب جPمPاعPة� أPف[ضPلR أي الكسوف  وPه]يP وPاPلZت]ي قـPبـ[
, وPتـPر[ك] اPلتZشPاحRن ] بPة], وPال[خRرRوج] م]ن[ اPل[مPظPال]م] , وPأPمPرPهRم[ ب]التـZو[ PاسZلنPا PظPعPا وPهPل PوجRرRل[خPا RامPم وPإ]ذPا أPرPادP اPل[]
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وPالصQيPام] وPالصZدPقPة],   وPيPع]دRهRم[ قال:،لاذا يأمرهم بذا؟ لكي يكون هذا أرجى ف الجابة والقبول من ال ]
رRجRونP ف]يه],  م�ا يPخ[ وأن سبب منع الطر ما هو؟ العاصي فإن تابوا إل ال وتركوا العاصي وفعلوا هذه يـPو[

الشياء فإن هذا أرجى لنزول الطر. 

رRجRونP ف]يه],   قال:  م�ا يPخ[ رRجR أي يدد يوما يرجون فيه حت يتأهبوا لذلك. قال: وPيPع]دRهRم[ يـPو[ وPيPخ[
لQل� مRتPضPرQع�ا مRتـPنPظQف�ا  PذPتRع�ا مQشPخPتRع�ا م يرج ف هذه اليئة لنه يرج ف حال طلب من ال سبحانه مRتـPوPاض]

 كما ذكر ابن عباس، قال:صلى ال عليه وسلموتعال وهذا أنسب لقبول الدعاء وهكذا كان رسول ال 
 وهذا من حيث الثر لكن من حيث صلى ال عليه وسلملاذا؟ هو أول ل يرد عن النب لP مRطPيZب�ا, 

ح] النظر قالوا لن الطيب ل يناسب مثل هذا الوقف والطيب من الزينة. PلZالصPين] و QلدPا Rل  وPمPعPهR أPه[
, يPان] يـZزR اPلصQبـ[ PمRمPو ,RوخRالش{يPيرج ومعه أهل الدين والصلح وكبار السن وميز الصبيان عسى ال و 

سبحانه وتعال أن يسرع ف إجابتهم.

ة�    قال الصنف:  Pد طRبR وPاح] يعن يطب خطبة واحدة وروي عن المام أحد أنه فـPيRصPلQي ثRمZ يPخ[
ب]ير] يطب ف الستسقاء مرتي مثل العيد، قال الصنف رحه ال:  ا ب]التZك[ PهRت]حPت ة� يـPف[ Pد طRبR وPاح] ثRمZ يPخ[

,oع]يد [ةPب]طRخPه],  قال: ك[ب Rر]مP ا اPل[ Pت]ي ف]يهZلPات] اPي ت]غ[فPارP, وPق]رPاءPة] اPل[ س[ ث]رR ف]يهPا اPل] أي الستغفار ﴿فقلتوPيRك[
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ 

وP اPلسZمPاء] قال:  ي[ه] وPظRهRورRهRمPا نPح[ PدPي RعPر[فPيـPاء] ، قال: صلى ال عليه وسلمهذا ورد عن النب وPعRو ب]دRع فـPيPد[
ر]ه ] ق]نPا غPي[ث�ا مRغ]يث�ا" إ]لPى آخ] ن[هR:"اPللZهRمZ ا]س[  اسقنا غيثا مغيثا أي ينقذ الناس اPلنZب]يQ صلى ال عليه وسلم وPم]

يفP سهل طبقا عاما أي يغطى الرض غدقا كثيا غي رائث أي غي متأخر  ثـRرP اPل[مPطPرR حPتZى خ] Pإ]ن[ كPو
نPا, اPللZهRمZ عPلPى اPلظQرPاب] نPا وPلP عPلPيـ[ : "اPللZهRمZ حPوPالPيـ[ Rو[لPقـ ZنRام ] أي التلل الصغيةسPك  أي البال  وPال[

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

Pو[د]يPة] وPمPنPاب]ت] اPلشZجPر]"،الصغية  يPةP [اPل[بـPقPرPة]: ﴾رPبـZنPا وPلP تRحPمQل[نPا مPا لP طPاقPةP لPنPا ب]ه]﴿ وPبRطRون] اPل[ اPل[
الية زادوها لنا تناسب الال ما جاءت ف الديث ول يعتقد أنا مشروعة هذه الية لكن ]. 286

.نو ذلك أي يقرأ نو ذلك

نPائـ]ـــز] Pل[جPا RــابPك]ت

نPائـ]ـــز]يقول الصنف:    Pل[جPا RــابPما هي النائز ؟ النائز جع جنازة تطلق على اليت أو تطلق على ك]ت ،

النعش الذي عليه اليت كلمة جنازة اسم للميت أو اسم للنعش عليه اليت ولكن ما يقال للنعش وحده

جنازة ولكن النعش وحده يقال لا سرير.
ترك الدواء هو أقرب إل التوكل وكذلك حديث  تـPر[كR اPلدZوPاء] أPف[ضPل R   قال الصنف عليه رحة ال:

السبعي ألف الذين ل يكتوون ول يستقون وعلى ربم يتوكلون هذا ي»مل على من قوي على ذلك 
فيخشى من بعض الناس إن ترك الدواء أفضل فيتك الدواء وهو ل يطيق ذلك ولو قيل الخذ بالدواء 

 ما ترك الدواء تداوى وأمر بالدواء, قد يكون أفضل صلى ال عليه وسلمأفضل لكان وجيها) لن النب 
ف حق بعض الناس والن أكثر الناس ليس ف حقهم ترك الدواء لن أكثر الناس ل يطيقون, فقد ورد 

 قال: "تداووا فما من داء إل وأنزل ال له دواء" وكل ذلك حث على صلى ال عليه وسلمعن النب 
التداوي ويكون من باب الخذ بالسباب وليس اعتمادا) على الدواء، من تداوى واعتمد على الدواء فل
شك هذا يناف التوكل ولكن لبد أن يكون معتمدا) على ال سبحانه وتعال وتيقن أن العلج والشفاء 
بيد ال سبحانه وتعال.
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,   قال الصنف:  ادv ل]ل[مPو[ت] Pت]ع[د يسن للنسان أن يستعد للموت كيف يستعد للموت؟ يهيئ وسRن{ ا]س[
نفسه للموت فينظر إل ما يتاج إليه إن كان هناك معاصي لبد أن يتوب منها وإن كان هناك تقصي 
ف الستحبات فيستحب له أن يفعل الستحبات.

ر]ه],   قال:  ثPارv م]ن[ ذ]ك[ أي ذكر الوت أكثروا ذكر هادم اللذات أي قاطع اللذات.وPإ]ك[

ل]مo غPي[ر] مRب[تPد]ع o   قال: يسن أن يعود السلم الغي مبتدع أما البتدع فإنه ل يزوره ول يعوده.  وPع]يPادPةR مRس[
من البتدعة من يب هجرهم فهذا ل يعودهم ومن البتدعة من هم أقل شأنا) ويكون ف هجرهم ردع 
لم فالفضل أل يزورهم.

يZةP,   قال:  بPةP وPال[وPص] ويسن إذا عاد الريض أن يذكره بالتوبة وأن يذكره بالوصية.وPتPذ[ك]يرRهR اPلتـZو[

, وPتـPن[د]يPةR شPفPتـPي[ه],  أي حل� به الوت فPإ]ذPا نـPزPلP ب]ه]  قال الصنف:  oابPرPو[ شPأ oاءPل[ق]ه] ب]مPح سRنZ تـPعPاهRدR بPل� ]
يسن عند من حضر رجل) ف حال الحتضار أن يبل حلقه كل فتة باء أو شراب لن هذا يفف عنه 
الل ويسهل عليه النطق بالشهادتي.

 فإن قالا مرة واحدة يسكت وأكثر العلماء يقول تلقينه ثلث، وPتـPل[ق]ينRهR: "لP إ]لPهP إ]لZ اPللZهR" مPرZة�,  قال: 
ثo قال:  PلPن[ ثPع RادPزRيـ PلPفإن لقنه مرة فزاد الثانية والثالثة مباح ولكن ل يزيد عن الثلثة حت ل يصيبه و

الضجر فيفض ف هذه الالة التلقي ويرفض ل إله إل ال وتكون صورته صورة خاتة السوء ولكن ف 
الواقع لن تكون خاتة سوء إن شاء ال.

,    قال الصنف:  oر]ف[ق[ب PادPعRيـPفـ PمZلPكPتPيـ ]نPأ Zإذا قال ل إله إل ال ث تكلم فيعاد عليه ل إله إل ال إ]ل
حت يكون آخر كلمه ل إله إل ال التلقي يكون برفق حت ل يضجر ويرفض قول ذلك.
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ه R  قال الصنف:  Pع]ن[د oين أي عند التضر قال المام أحد ويقرءون عند اليت إذا وPق]رPاءPةR اPل[فPات]حPة] وPيPاس]
احتضر ليخفف عنه بالقرآن، فهم يرون أن قراءة القرآن عند اليت تفف عنه. ورد ف ذلك حديث يس
"اقرءوا على موتاكم يس"  يقول شيخ السلم ابن تيمية على موتاكم أي على الرضى الذين حضرهم 
الوت حل هذا الديث على الريض ف حال الحتضار، ما هي العلة ف يس؟ لنا قرآن فألقوا با 
استحسانا وقياسا الفاتة أو غيها من القرآن فإذا قلنا أن قراءة القرآن كما يقول المام أحد أنه يفف 
عنه بذه القراءة فإذا) يقرأ عنده ما شاء لكن ل يعتقد فالشكال ف العتقادات الباطلة أن قراءة الفاتة 
ف هذا الوضع لا خصوصية معينة فأحيانا الفقهاء يذكرون بعض الشياء يذكرونا على سبيل الثال 
فقط ول يذكرونا على سبيل التحديد أو الشروعية فل يقصدون هذا فمن قرأ عند اليت يس أو غيها 
فكل هذا ل بأس ول حرج.

لPة],   قال:  يهRهR إ]لPى اPل[ق]بـ[ أي يوجه هذا التضر إل القبلة وهذا أفضل له وتكون صورة الاتة خاتة وPتـPو[ج]
حسنة.

نـPي[ه]   قال:  : تـPغ[م]يضR عPيـ[ PاتPا مPإ]ذPد{  أغمض عينا أب سلمة، قال: صلى ال عليه وسلموالنب وPشPو
يـPي[ه],  وPتـPل[ي]ينR يشد اللحيي لئل يبقى الفم مفتوح حت ل يكون تشوه للميت ول يدخله الوام، قال: لPح[

ل]ه]  خشية أن يصل فيها وPخPل[عR ث]يPاب]ه], يلي الفاصل اليد والرجل لئل تيبس ويعثر غسله، قال: مPفPاص]
رRهR ب]ثـPو[بo فساد أو تلف فتسري إل جسده، قال:  تـ[ PسPبعد خلع ثيابه يست جسده كي ل ينظر له أحد و

و]هPا عPلPى بPط[ن]ه], فتنكشف عورته،  ةo أPو[ نPح[ Pيد[دPح Rع]ضPوPأي وضع شيء ثقيل على بطنه لئل تنتفخ و
لPي[ه],البطن، قال:  وP ر]ج[ ل]ه] مRتـPوPجQه�ا مRن[حPد]ر�ا نPح[  أي يكون رأسه أعلى من رجليه وPجPع[لRهR عPلPى سPر]ير] غPس[
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ه]يز]ه], متوجها) إل القبلة حت إذا غسل يرج الاء ول يبقى ف سريره، قال: رPاعR تPج[ أي يسن هنا كل  وPإ]س[
ما ذكره سنن تهيزه أي غسله, تكفينه, دفنه, والصلة عليه. "أسرعوا بالنازة" كما جاء ف الصحيح.

يZت]ه] وPقPضPاء] دPي[ن]ه]  قال:  و] تـPف[ر]يق] وPص] ف]ي نPح[ R ب  يقول الصنف السراع ف التجهيز سنة لكن السراعوPيPج]
ف تفريق الوصية يقول واجب، السراع ف قضاء الدين يقول هذا واجب لن فيه إبراء للذمة، وتفريق 
الوصية كذلك يقول السراع فيها واجب لن فيها أيضا إبراء للذمة وإعطاء الناس حقوقهم من له حق 
أخذه لكن صاحب القناع والنتهى كلها قالوا يسن يعن هذه السألة كأن الصنف خالف فيها العتمد
قال يب ف هذا وهم يقولون يسن حت ف قضاء الدين وف تفريق الوصية. انتقل الصنف عليه رحة ال
إل غسل اليت: 

لR اPل[مPيQت] غRس[
,   قال:  رR كRلQه] عPن[ اPل[عRيRون] تـ[ Pس ZنRسPو ,RهPتPو[رPع PرPتـ Pل]ه] س الست نوعي: ست عورة اليت وPإ]ذPا أPخPذP ف]ي غRس[

فهذا واجب، وأما سته هو عن عيون الناس فهذا مستحب أي ل يغسل ف الشارع أو ف مكان 
مكشوف ولو كان مستور العورة فإنه ل يليق هذا فالناس ل يبون ذلك ولن هذا قد ينكشف منه 
شيء فالست له أل يراه الناس وهو ي»غسل. 

يعن كره حضور شخص ل يعي الغاسل أن يضر الغسل لنه قد يرى وPكRر]هP حRضRورR غPي[ر] مRع]ينo   قال: 
أي النية  وPهRمPا أي ينوى ويسمي، من هو؟ الغاسل، قال:ثRمZ نـPوPى وPسPمZى, شيئا) من اليت يكرهه، 

أي ينوى كما ينوي الي ف الغسل ويسمي كما أن التسمية ف غسل الي كPف]ي غRس[ل] حPي� o والتسمية 
واجبة والنية شرط قال وها أي النية والتسمية حكمها كحكمها ف غسل الي.
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,   قال:  oر]ف[ق[ب RهPن]طPب Rر , وPيـPع[ص] oوسRلRر[ب] جRى قـPل[إ oل[امPي[ر] حPغ Pس]أPر RعPف]رPيـ ZمRغي الامل يرفعه كثيا) قرب  ث
اللوس ويعصر البطن برفق حت يرج ما ف البطن من ناسة ولكن الامل ل يفعل ذلك لن إن رفع 

ينPئ]ذo الامل إل قرب اللوس قد يرج المل أو يؤذى ما ف البطن. قال:  ث]رR اPل[مPاءP ح] ف هذه الالة وPيRك[
يكثر الاء لن ف هذا الوضع هو مظنة خروج ناسات من اليت.

ر[قPة�   قال:  فيغسل العورة وما عليها من ناسة.فـPيـRنPجQيه] ب]هPا, أي الغاسل ثRمZ يـPلRف{ عPلPى يPد]ه] خ]

 لن العورة تبدأ تظهر ف سن السبع. وPحPرRمP مPس{ عPو[رPة] مPن[ لPهR سPب[عv  قال: 

نPانPهR,   قال:  سPحR أPس[ لRولPةv ف]ي فPم]ه], فـPيPم[ ر[قPةv مPبـ[ هPا خ] بـPعPي[ه] وPعPلPيـ[ لR إ]ص[ خ] وهذا الفعل يقوم مقام ثRمZ يRد[
رPي[ه] فـPيـRنPظQفRهRمPا ب]لP إ]د[خPال] مPاءo, الضمضة، قال:  قال: لئل يرك النجاسة الت ف بطن اليت، وPف]ي مPن[خ]

 RهPأ[سPر Rل ل]ه],أي رأس اليت ثRمZ يـRوPضQئRهR وPيـPغ[س] نPهR ب]ثـRف[ PدPبPو ر ] ة] اPلسQد[ Pغ[وPب]ر RهPتPي  أي ببدن اليت بثفله أي وPل]ح[
بالثالة إذا) الشعر ل يضع فيه فتات السدر لنه لو دخل ف الشعر ل يرج منه فإذا) يغسل شعر اليت 
بالرغوة فقط وأما البدن فيغسله بفتات السدر فل يضر ذلك لن ل يوجد شعر فل يعلق فيه.

وPإ]م[رPارR يبدأ بالهة اليمن من اليت وPتـPيPامRنvأي يغسله ثلثا ثRمZ يRف]يضR عPلPي[ه] اPل[مPاءP, وPسRنZ تـPث[ل]يثv   قال: 
oةZرPم ZلRد]ه] كPطن]ه] يPي بPلPفإ]ن لم حت يرج ما فيها إن كان هناك شيء جاهز للخروج أو مهيأ للخروج , ع

 يقصد الرة الول والثانية والثالثة ف كل غسلة يرج من اليت شيء يزيد حت يRنق] زاد حتZى يRنق]ي،
ينقي. 

أن يغسله مرة واحدة لكن لو فعل هل يدث فرض الكفاية؟ وكRر]هP اقتصارv عPلPى مرة   قال الصنف: 
ل vأي بل حاجة وPمPاءv حPار� نعم يدث فرض الكفاية.  Pل إل إذا كان هناك حاجة ف أسنانه يستخدموPخ]
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نPانvاللل  ر]يحR شPع[ر]ه]أما إذا وجد حاجة فل بأس، قال: ب]لP حPاجPةo,  وهذا مثل الصابون، قال: وPأRش[ وPتPس[
يكره لن التسريح قد يؤدي إل قطع الشعر وسقوطه بدون حاجة.

يرPة],   قال:  Pخ] رv ف]ي اPل[ د[ أي ف الغسلة الخية قال النب صلى ال عليه وسلم: "واجعلنوPسRنZ كPافRورv وPس]
ف الخرة كافور" وجاء الغسل بالسدر أيضا).

ضPابR شPع[رo,   قال:  , يسن أن يضب شعره وPخ] PالPن[ ط[إ oارPف]ظPأ Rل]يم , وPتـPق[ oار]بPص{ شPقPإذا كان الشاربو
طويل والظافر طويلة فيقصهما.

,  قال:  vيف  ويسن أن ينشفه حت ل يبتل الكفن وإذا ابتل الكفن قد يؤدى إل الفساد.وPتـPن[ش]

يPات]ه ]   قال:  Pف]ي ح RبZنPجRا يPم PاتPم vر]م انتقل إل أحكام أخرى ماذا ينب؟ ينب الطيب, وPيRجPنZبR مRح[
ينب تغطية الرأس, ينب لبس الخيط.

ي�ا,   قال:  Pح oودRل هRرo كPمPو[ Pر[بـPعPة] أPش[ ل] v ق[ط السقط الني إذا سقط وبلغ أربعة أشهر فحكمه حكم وPس]
الولود الي، ما هي أحكام الولود الي؟ أربعة: الغسل والكفن والصلة والدفن. 

لR مPيQتo يRمQمP,  قال:  كأن يكون اليت متق أو مقطع ل يكن غسله فعند ذلك ييممه وPإ]ذPا تـPعPذZرP غRس[
غيه يأت شخص ويتبع وييمم هذا اليت وإن كان من جنس آخر أي أن رجل ييمم امرأة ل يلمسها 
هذا معناه أن ييممه برقة يضع الرقة على التاب ث ييمم هذا اليت. 

ير]هPا,   قال الصنف:  ث] لPفPائ]فP ب]يضo بـPع[دP تـPب[خ] PلPف]ي ث oلRجPر Rف]ين فالرجل ف ثلث لفائف وPسRنZ تPك[
بيض كما فعل برسول ال صلى ال عليه وسلم ومعن لفائف أي قطع قماش ليست مفصلة، قال: بعد 

ا, تبخيها  PهPنـ ا بـPيـ[ Pف]يم R وطRنPل[حPا RلPع ن[هRوالنوط مواد ملوطة تعتب طيب للموات، قال: وPيRج[  أي ومن وPم]
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, وPال[بPاق]ي عPلPى مPنPاف]ذ]من الدبر  أي مكان خروج النجاسةب]قRط[نo بـPي[نP أPل[يـPي[ه]النوط يؤخذ جزء من النوط 
ع] سRجRود]ه]. ه]ه] وPمPوPاض]  منافذ وجهه على العي وعلى النف ومواضع السجود.وPج[

Pي[سPر],   قال الصنف:  Pي[مPنP عPلPى اPل[ Pي[مPن], ثRمZ اPل[ قQه] اPل[ Pي[سPر] عPلPى ش] ثRمZ يـPرRدZ طPرPفP اPل[عRل[يPا م]ن[ اPل[جPان]ب] اPل[
 , Pل]ك PذPك PةPال]ثZالثPو PةPان]يZلثPا ZمRيعن اللفافة العليا سيوضع اليت على ثلثة لفائف توضع الثلثة فوقها فوق ث

بعض ويوضع اليت عليها ث نأخذ طرف اللفافة العليا من الانب اليسر والثانية كذلك والثالثة كذلك 

ه]. ويبقى الفاضل من جهة الرجل ومن جهة الرأس، قال:  ل] ع]ن[دP رPأ[س] ثـPرP اPل[فPاض] عPلR أPك[ وPيPج[
:   قال الصنف:  oابPثـ[وPأ RةPس م[رPأPةo خPم[ قال ابن النذر هذا قول أكثر من يؤخذ عنهم العلم من وPسRنZ ل]]

والزار هو الذي إ]زPارv أهل العلم، يرى أن تكفي الرأة ف خسة أثواب، ما هي خسة أثواب؟ قال: 
مPارv يغطي نصف السد السفل  والقميص الذي يشبه ثوبنا وPقPم]يصv والمار الذي يغطي الرأس وPخ]

, اليوم الذي يغطى السد كله يغطى من الكتف إل الرجل، قال:  وPصPغ]يرPةo قPم]يصv ث قال: وPل]فPافـPتPان]
 , أي الصغية أي دون البلوغ تكفن ف ثلث: قميص ولفافتان وإنا خففوا عن الصغية دون وPل]فPافـPتPان]

البالغة ف غلظ عورتا فيخفف عنها الكفن واللفافتان تلف مثل الرجل. 

تـRرR جPم]يعP اPل[مPيQت]  قال الصنف رحه ال:  بR ثـPو[بv يPس[  ف كل ما مضى الواجب ست جيع البدنوPال[وPاج]
سواء صغية سواء امرأة سواء رجل فكلهم فرض كفاية يتحقق بثوب واحد يست اليت الثواب الثلثة ف
حق الرجل أي الزيادة سنة, واحد فقط واجب وكذلك الرأة قلنا أنا تكفن ف خسة أثواب, وثوب 
واحد هو الواجب, وما زاد على ذلك سنة. وكذلك الصغية وفرض الكفاية بثوب واحد يست جيع 
السد، بعد ذلك انتقل الصنف إل مسألة الصلة على اليت. 

كPامR اPلزQيPارPة] وPال[قRبRور] ةR عPلPى اPل[مPيQت] وPأPح[ PلZلصPا
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,   قال الصنف عليه رحة ال:  oفZلPكRي[ه] ب]مPلPع Rة PلZلصPا RطRق الصلة على النازة وحكمها فرض وPتPس[
مت يتحقق فرض الكفاية؟ يتحقق فرض الكفاية بصلة رجل واحد, إذا صلى عليه مكلف  كفاية.

واحد ليس شرط رجل يعن شخص واحد رجل أو امرأة فإنه يتحقق فرض الكفاية, تسقط الصلة عليه 
فإذا صلى عليه أكثر من واحد فهذه سنة وهذا أمر مستحب.وPتRسPن{ جPمPاعPة�, بكلف، 

فPر]دo   قال الصنف:  ع]ن[دP إذا كان الذي يصلى على النازة إمام أو شخص واحد منفرد وPق]يPامR إ]مPامo وPمRنـ[
 oلRجPر] ر  الرواية الثانية أن المام يقف عند رأس وPوPسPط] ا]م[رPأPةo,وعنه عند رأس الرجل وفاقا للجمهور صPد[

 لا صلى ال عليه وسلمالرجل وعند وسط الرأة وهذا الوافق للجمهور وتؤيده أحاديث كثية أن النب 
إذا) أين يقف؟ يقف عند وسط الرأة وبالنسبة للرجل عند المهور عند جيء له برجل فقام حيال رأسه.

رأسه والعتمد ف الذهب أنه يقف عند صدره. ما هو الزئ؟ يعن أنه وقف عند رأس الرجل أم عند 
صدره وقف ف وسط الرجل ووقف عند رجلي الرأة مثل الزئ شيء والستحب شيء. الزئ أن يكون
بي يديه. جاء ووقف عند وسط الرجل وصلى؟ الصلة صحيحة ل نقول له أعد للصلة. هنا حكم قد
يأت على ناس يصلون جنازة فيخطئون ف الوقف فل تبطل الصلة. إذا) الزئ أن يكون اليت بي يدي
المام وإل ل يزئ يعن لو ما وقف عند رأسه وقف ف مكان بعيد واليت ف مكان آخر فإنا عند 
ذلك فإنا عند ذلك ل تصح مثل هذه الصلة ما يزئ. 

RولPى وPالتـZعPو{ذ]   قال:  بـQرR أPر[بـPع�ا, يـPق[رPأR بـPع[دP اPل[ PكRي ZمRأي بعد أن يكب الول وبعد أن يتعوذ, أعوذ بال من ث
, الشيطان الرجيم,  oاحPت ت]ف[ بدون استفتاح لاذا؟ بدون استفتاح لنه ل يرد الستفتاح ف اPل[فPات]حPةP ب]لP ا]س[

( اللهم صلى  بـPع[دP اPلثZان]يPة], وPيRصPلQي عPلPى اPلنZب]يQ صلى ال عليه وسلمصلة النازة، قال: بل استفتاح 
عRو بـPع[دP اPلثZال]ثPة], على ممد وعلى آل ممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم )  يدعو بأي وPيPد[

شيء؟ أي دعاء صح وجاز لكن الفضل أن يدعو بدعاء ورد أن يدعو بالوارد.
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ءo م]مZا وPرPدP,   قال الصنف:  Pف[ضPلR ب]شPي[ عRو بـPع[دP اPلثZال]ثPة], وPال[ نفهم من هذا أنه لو دعا بغي ما ورد لوPيPد[

ن[هR:تبطل الصلة, الصلة صحيحة، قال:  ءo م]مZا وPرPدP, وPم] Pف[ضPلR ب]شPي[ يـQنPا وPمPيQت]نPا, وPال[ Pا]غ[ف]ر[ ل]ح ZمRهZللPا" 
قPلPبـPنPا وPمPثـ[وPانPا,  ب]ير]نPا, وPذPكPر]نPا وPأRنـ[ثPانPا, إ]نZكP تـPع[لPمR مRنـ[ PكPا وPغ]ير]نPصPا, وPائ]ب]نPغPا وPاه]د]نPشPمنقلبنا يعن منصرفنا و

م] وPالس{نZة], مثوانا يعن مأموانا  Pل ي]ه] عPلPى اPل[]س[ نZا فPأPح[ يـPي[تPهR م] "، "اPللZهRمZ مPن[ أPح[ vد]يرPق oء وPأPن[تP عPلPى كRلQ شPي[
ع[  ر]م[ نـRزRلPهR, وPأPو[س] هR وPعPاف]ه] وPاع[فR عPن[هR, وPأPك[ نZا فـPتـPوPفZهR عPلPي[ه]مPا, اPللZهRمZ ا]غ[ف]ر[ لPهR وPار[حPم[ وPمPن[ تـPوPفـZي[تPهR م]
Pبـ[يPضR م]ن[  ا يـRنـPقZى اPلثـZو[بR اPل[ PمPا كPايPطPال[خPو [وبRلذ{نPا ]ه] م]نQقPونـ ل[هR ب]ال[مPاء] وPالثـZل[ج] وPال[بـPرPد ] خPلPهR, وPاغ[س] مRد[
هR م]ن[ عPذPاب] اPل[قPب[ر],  نZةP, وPأPع]ذ[ Pل[جPا Rل[ه ه], وPأPد[خ] ر�ا م]ن[ زPو[ج] يـ[ Pو[ج�ا خPزPه], و[ارPد ]ر�ا م]ن يـ[ Pار�ا خPد Rب[د]ل[هPأPو , اPلدZنPس]
وPعPذPاب] اPلنZار], وPاف[سPح[ لPهR ف]ي قـPب[ر]ه] وPنـPوQر[ لPهR ف]يه]" . 

نRون�ا   قال:  عPل[هR ويقول فيدعو إن كان اليت صغيا) أو منونا)وPإ]ن[ كPانP صPغ]ير�ا أPو[ مPج[ : "اPللZهRمZ ا]ج[ PالPق 
ي[ه]  Pال]دPر�ا ل]و لن هذا النون أو هذا الصغي هو دون التكليف فل ياسب, ما عليه ذنوب حت يقال ذRخ[

ي[ه] له اغفر له ذنوبه وعافه وارحه واغفر له فهو بل ذنوب فيدعو له ويقول: Pال]دPر�ا ل]و عPل[هR ذRخ[  اPللZهRمZ ا]ج[
اب�ا, PجRف]يع�ا مPشPر�ا و  اجعله ذخرا) لوالديه إذا) ي»دعى لوالديه هذا إذا كان الوالدان مسلمي أما إذا وPفـPرPط�ا وPأPج[

كان الوالدان غي مسلمي فل يدعى لوالديه، يدعى لواليه، يدعى لقرابته من السلمي وهذا الدعاء 
الذي سيذكره الصنف مثال ويكن أن يدعو با شاء، قال: اللهم اجعله ذخرا) يعن كنزا) لوالديه 
يستفيدون منه ف الخرة، قال: فرطا) ما هو الفرط؟ الفرط هو السابق الذي يسبق القوم ليهيئ له الكان 
فهذا الدعاء إذا) هو للوالدين اللهم اجعله فرطا) لوالديه يعن سابقا) لما يسبقهما ال النة هيئ لما 

 اPللZهRمZ ثـPقQل[ ب]ه] مPوPاز]ينـPهRمPا, وPأPع[ظ]م[ ب]ه] الكان ث يلحقانه، قال: وشفيعا) وأجرا) اجعله أجر سبب ف الجر
 ,Pيم[اهPر]ة] إ]بـPالPفPي ك[ف Rه]لPع ن]ينP, وPاج[ م] ق[هR ب]صPال]ح] سPلPف] اPل[مRؤ[ عليه السلم هذا لنه ورد أن أRجRورPهRمPا, وPأPل[ح]
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من مات من صبيان السلمي يعن يكون حاضنهم إبراهيم خليل الرحن واجعله ف كفالة إبراهيم، قال: 
يم] مPت]كP عPذPابP اPل[جPح]  ".وق]ه] ب]رPح[

, وPيRسPلQمR  قال:   مرتي ظاهر هذه العبارة أنه يدعو بعد الرابعة أو ل يدعو؟ وPيPق]فR بـPع[دP اPلرZاب]عPة] قPل]يل�
ظاهر كلم الصنف أنه ل يدعو وإنا يكب ث يسلم يقف قليل) ويسلم فظاهره أنه ل يدعو لكن يكن 
أن تكتبوا عندها: واختار بعض الصحاب أن يقول: اللهم ل ترمنا أجره ول تفتنا بعده واغفر لنا وله. 

ب]يرPةo قال:  ي[ه] مPعP كRلQ تPك[ PدPي RعPر[فPيـPو RمQلPسRيPكما ف حديث عمر أنه كان يرفع يديه ف كل تكبية ف النازةو
والعيد.

ل]هPا,   قال الصنف رحه ال تعال:  ما معن التبيع ف حلها؟ طريقة المل: حل وPسRنZ تـPر[ب]يعv ف]ي حPم[
النازة الن فرض كفاية أحكام النازة الن أربعة ما هي؟ الغسل، التكفي، الصلة، الدفن. وكل ذلك 
فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي, المل فرض كفاية ،كيف يمل اليت؟ قلنا الغسل 
كيف يكون الغسل؟ الغسل الكمل الذي ذكره أن يغسله أي يوضئه أن ينجيه ث يوضئه ث يغسله ثلثا)
يبدأ بالين واليسر لكن الزئ ما هو؟ الزئ غسلة واحدة مثل اليض، بالنسبة للكفن الفضل الثلثة
أثواب للرجل والمسة أثواب للمرأة والثلثة أثواب للصغية والزئ واحد, واحد يست. الثالثة حل 
اليت: لكي ندفنه, فدفنه فرض كفاية, دفنه ل يكون إل بمله كيف نمله؟ وكيف ندفنه؟ سنتكلم عن 
الدفن الكمل لكن الزئ أن يغطى بالتاب فيدفن. حله بأي طريقة كان أيضا) مزئ, لكن الفضل ف 
المل طريقة التبيع ما هي طريقة التبيع؟ يعن أن يمله من أربع جهات أن يمله من قوائم السرير 
الربع يبدأ من أين؟ يبدأ من المام أم اللف؟ من المام، من اليمي أم اليسار, يي اليت أم الامل؟ 
يي اليت هو يي الامل لن اليت سيكون رأسه ف المام فأين يينه؟ على يي الامل إذا) سيبدأ من 
الهة اليسرى بالنسبة للسرير الهة اليسرى المامية إذا) نقول دعونا نتكلم عن الامل نفسه بكتفه 
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الين من المام ث يتك مكان لغيه ويرجع للخلف بالين من اللف ث ينتقل إل المام ث يمل 
بكتفه اليسر من المام ث يرجع ويمل بكتفه اليسر من اللف ف القيقة بدأنا باليمي والمام يي 
اليت أم الامل؟ الثني اليت يينه هو جهة الامل. إذا) هذا هو التبيع هذه الطريقة هي طريقة التبيع.
قال ابن مسعود: "من اتبع جنازة فيحمل بوانب السرير كلها فإنه من السنة". هناك طريقة ثانية ما 
هي؟ أن يمل بي العمودين معناه إذا جاء ف المام يكون هو بي العمودين ويمل بيديه اليمن 
واليسرى ث يرجع للخلف ويمل كذلك والتبيع أفضل.

رPاعv    قال: ل]هPا, وPإ]س[ صلى ال عليه يسن السراع, "أسرعوا بالنائز" يقول النب وPسRنZ تـPر[ب]يعv ف]ي حPم[
 لكن معن السراع هنا يعن ل يكون السراع مل ول يكون مؤذ ول يعرض اليت للسقوط قال وسلم

نR مPاشo أPمPامPهPا, وإسراع هذه السنة الثانية. إذا) سن تربيع هذا الول، وسن إسراع هذا الثان،  وهذا وPكPو[
 إذا) يكون الاشي أمامها كان أبو بكر والصحابة يشون أمام النازة وPرPاك]بo ل]حPاجPةo خPل[فPهPا,الثالث، 

ا, الراكب يشى خلف النازة، قال:  Pه نـ[ وهذا الامس يعن يسن أن يقتب منها الذي يشى وPقـRر[بv م]
معها سواء كان أمامها أو خلفها فيسن ويستحب أن يقتب منها.

ا,   قال:  د� نR قـPب[رo لPح[ ما هو اللحد؟ أن يفر إذا بلغ قرار القب ف حائطه الين ف الهة اليمن وPكPو[
استحبابا) ما هو؟ مكانا) يسع اليت، ما هو الشق ؟ الشق أن يفر ف وسط القب كالنهر ويبن بانبه 
معناه بالنسبة للشق أن يفر حفرة ث يضع ف هذه الفرة مثل النهر كأنه يفر حفرة كأنا نر فيضع 

ا, اليت فيها ويغطيه ث يدفنه ويرمى التاب بعد ذلك. قال الصنف:  د� نR قـPب[رo لPح[ معناه أن يكون وPكPو[
القب لدا يسن ذلك لكن لو دفن ف شق ليس برام ويرون ف ذلك اللحد لنا والشق لغينا.
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لo :   قال:  خ] م] اPللZه], وPعPلPى م]لZة] رPسRول] اPللZه] للميت يعن إل قبه وPقـPو[لR مRد[ لديث ابن عمر: "كان ب]س[
إذا وضع اليت ف القب قال بسم ال على سنة رسول ال صلى ال عليه وسلم ".

Pي[مPن],   قال:  قQه] اPل[ دRهR عPلPى ش] إذا وضع ف القب ف اللحد وضع على شقه الين حت يكون وPلPح[
لPةP, مستقبل القبلة على شقه الين  بPالRهR اPل[ق]بـ[ ت]ق[ بR ا]س[ يب على من دفن اليت جعله اتاه القبلة وPيPج]

يضع شيئا) وراءه وكذلك أمامه حت ل ينكفئ على وجهه أو يرتد على ظهره.

لديث: "إذا اتبعتم النازة فل تلسوا حت  وPكRر]هP ب]لP حPاجPةo جRلRوسR تPاب]ع]هPا قـPب[لP وPض[ع]هPا,   قال:
توضع".

يv, وPجRلRوسv عPلPي[ه],   قال:  يصR قـPب[رo, وPب]نPاءv، وPك]تPابPةv, وPمPش[ ما سبق وهي جلوس تابعها قبل وضعهاوPتPج[ص]
هذا الول وذكر الصنف خسة مسائل أخرى قال أنا مكروهة والظاهر فيها التحري ما هي؟ قال 
وتصيص قب وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه هذه الشياء جاء النهى عنها أن يصص القب أو يبن 
عليه كما جاء ف الصحيح, تصيص قب يعن تزيي القب بالص (مواد زينة)، البناء على القب، الكتابة 
على القب، الشي فوق القب، اللوس على القب كل ذلك منهي عنه وهو بالتحري أول وإذا نظرنا نن 
اليوم وهذا الكلم ليس اليوم من مئات السني تصيص القبور وبناء على القبور والعناية بالقبور جر 
الناس إل عبادتا أو نقول جر كثي من الناس أو بعض الناس إل تقديسها والستغاثة با وبأهلها 
ودعائها وعبادتا فإذا) مثل هذا المر أصل) نى عنه النب صلى ال عليه وسلم ث هو ذريعة من أوسع 
الذرائع للشرك وهذا الكلم ل نقوله ظنا) وتمينا) وحرصا) بل هو واقع ابتلي به كثي من السلمي وهو 
تعظيم القبور واعتقاد أن أصحابا ينفعون ويضرون وأصبحوا للسف يدعون من دون ال تبارك وتعال 
ويستغاث بم كل هذا ما الذي جاء به مثل هذه الوسائل ل يعرفون من هو ف هذا القب هم يرون البناء
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الضخم أو الزينة أصبحت علمة ميزة أن هذا القب ما يدعى وما يستغاث به يرجى به النفع وما يتوقع 
أن يدفع من خلله الضر وهكذا فل شك أن مثل هذا المر وسيلة فنحن نقول لو ل يكن ف مثل هذه
المور أصل) ني ما جاء فيه النهي لكان كون الذريعة إل مرم لو كان مباحا ف الصل لكن كونه ذريعة
لرم يكفي ف تريه كيف وقد ني عنه وجاءت فيه نصوص شديدة. إذا) وتصيص القب وبناء 
...وهكذا حيث قال البعض لعلهم يقصدون بالكراهة كراهة التحري ولكن هذا بعيد بل هذه الصنفات 
متأخرة ليست متقدمة, بعد أن استقر اصطلح أن الكراهة ل تطلق على التحري لكن التقدمون من 
الفقهاء كانوا يطلقون الكراهة ويريدون التحري فقد يكون هذا سبب أن جعل بعض التأخرين يفهمون 
الكراهة كراهة التنزيه.

الRهR شPي[ئ�ا مPسZت[هR اPلنZارR, قال الصنف:  Pإ]د[خPكره ذلك جاعة من السلف تفاؤل بأل تسه النار لن هذا و
المر منقول عن سلف المة يكرهون دخول شيء مسه النار.

ه R  قال:  Pن[د[ا عPي]نـ كل ذلك مكروه لن القام مقام عظة واعتبار وتذكر الخرة وPتـPبPس{مv, وPحPد]يثv ب]أPم[ر] اPلد{
وليس مقام كلم الدنيا ول تبسم ونو ذلك.

ثـPرP ف]ي قـPب[رo إ]لZ ل]ضPرRورPةo,   قال الصنف رحه ال:  نـPي[ن] فPأPك[ لن النب صلى ال عليه وسلم وPحPرRمP دPف[نR ا]ثـ[
كان يدفن كذلك يدفن الرجل ف قب واحد ول يدفن أكثر من ذلك إل ف حالة الضرورة مثل) ف حالة 
شهداء أحد إذا) هي ف حالة ضرورة وإذا دفن أكثر من ميت ف قب بضرورة فيسن أن يعل بي كل 
ميت والخر حاجز من التاب.

ل]مo حPي� أPو[ مPيQتo نـPفPعPهR   قال الصنف:  ذلك أي قربة فعلت كلمة وPأPي{ قـRر[بPةo فRع]لPت[ وPجRع]لP ثـPوPابـRهPا ل]مRس[
عامة تشمل قراءة القرآن، الصدقة، الصوم، الصلة كل قربة أو عبادة يتقرب با إنسان إذا فعل هذه 
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القربة وجعل ثوابا لسلم ليس لكافر فإن هذا المر ينفع هذا السلم الذي جعل له الثواب وهذا المر 
ف بعض صوره متفق عليه لنه ورد ف مسألة الصدقة ومسألة الج ومسألة الدعاء كل ذلك ورد 
بالجاع لكن بقيت هناك صور حصل فيها خلف فكثي من أهل العلم من ييز ذلك قال إذا كانت 
الصدقة للميت تنفع والج ينفع فل فرق بي الصدقة والج وغيها من العمال الصالة كلها ينفع كل 
ذلك ينفع ومنهم من منع ذلك وقال نقتصر على ما ورد فقط فالسألة مسألة خلف واحتمال, والظاهر

nأن كلم الصنف هو الصواب, ما ذهب إليه الصنف هو العتمد وهذا الذي اختاره فقهاء النابلة. ن»ق¿ل
عن ابن تيمية عليه رحة ال: أنه قال والصحيح أن اليت ينتفع بميع العبادات البدنية من الصلة 
والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات الالية من صدقة والعتق ونوها يقول باتفاق الئمة.

هR,   قال الصنف عليه رحة ال:  Pة] ع]ن[دPاءPال[ق]رPو , oل]م يسن زيارة القب وهذا هو وPسRنZ ل]ر]جPالo ز]يPارPةR قـPب[رo مRس[
الستحب الول إذا) يسن زيارة القب للرجال يفهم من هذا أن النساء ل يسن ف حقهن زيارة القبور إذا) 
زيارة القبور هي عبادة خاصة للرجال أن يزور القب ولعن زوارات القبور وقال سن للرجال زيارة قب مسلم
خرج عنه الكافر, والقراءة عنده يعن يسن القراءة عند القب اكتب عندها وعن المام أحد تكره. من 
قال بسنية واستحباب قراءة القرآن عند القب إنا قال ذلك رغبة للتخفيف عن اليت باعتقاده أن هذا 
يفف عن اليت وعن المام أحد تكره القراءة عند القب, ل يكن معروفا) ومعهودا) ولو نقل واحد أو 

 وفعل النب صلى ال عليه وسلم اثني وهكذا ولكن هو ليس أمر معهود ومعروف من فعل الصحابة 
مات رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه وما عهد عنهم أنم يذهبون ال القبور فيقرءون عندهم 
مات عمر فما عرف أن ابن عمر يذهب يقرأ لبيه وكذا والقراءة عنده وعنه يكره ذلك. إذا) يسن زيارة 

وPلPو[ ب]جPع[ل]أي ما يفف عن اليت، وPمPا يRخPفQفR عPن[هR, القب وتسن على كلم الصنف القراءة عند القب، 
ةo رPط[بPةo ف]ي اPل[قPب[ر],  Pر]يدPيرى الصنف. ومعروف حديث الريدة أن النب صلى ال عليه وسلم لا مر علىج
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قب وقال: "أنم يعذبان وما يعذبان ف كبي ث أمر بريدة فوضعت قال أنه يفف عنهما ما ل ييبسا" 
جهور أهل العلم فهموا الصوصية وهذا  هل هذا حكم عام ف كل ميت أم هو خاص بذا القب؟

خاص بذا القب بدليل أن جهور الصحابة ما فعلوا هذا الفعل ولو كانت هذه الريدة تفف عن اليت 
 وأرضاهم بوضع الريد على قبور أهلهم وذويهم ومن يبون ففهموا الصوصية لكن هذا لبادروا 

الفهم ليس فهم الميع هذا فهم الكثر ومن الصحابة من فهم عدم الصوصية. إذا) الصنف يقول يسن
أن يوضع جريدة رطبة ف القب لنه يفف عن اليت معناه أنه حل حديث الريدة على عدم الصوصية
أنا ليست من المور الاصة لصاحب ذاك القب ومن ذلك قالوا لن بريدة أوصى به أوصى بثل هذا 
الفعل أوصى بوضع الريدة عند القب. إذا) مسألة فهم الصوصية هل هو فهم إجاع المة أم فهم أكثر 
المة؟ هو فهم أكثر المة وبعض الصحابة فهم الصوصية وبعضهم ل يفهمها، فأكثر الصحابة هم 
الذين فهموا الصوصية والقلة هم الذين فهموا أن هذا المر ليس خاص فقالوا به، قالوا إن بريدة أوصى
بعل جريدة عند قبه يعن السألة ليست كفر وإيان بعض الناس يشدد ف بعض السائل أكثر ما 
تتمل إذا كان النب صلى ال عليه وسلم فهم ذلك فمن حق أي عال من أهل العلم أن يرى أن هذا 
ليس خاصا) ولو سألتن أنا شخصيا) أقول القول بالصوصية هو الول والقرب لفعل الصحابة, ما 
فهموا الصوصية كيف الصحابة على حرصهم على ذويهم وقرابتهم ما كانوا يفعلون ذلك.

إ]نZا إ]ن[ شPاءP اPللZهR ب]كRم[  قال الصنف رحه ال:  Pو ,Pن]ين م] مo مRؤ[ مR عPلPي[كRم[ دPارP قـPو[ PلZلسPار� ب]ه]: "اPمPو oر[ائPز Rل]وPقـPو
ر]م[نPا أPلR اPللZهP لPنPا وPلPكRم[ اPل[عPاف]يPةP, اPللZهRمZ لP تPح[ ر]ينP, نPس[ تPأ[خ] تـPق[د]م]ينP م]ن[كRم[ وPال[مRس[ قRونP, يـPر[حPمR اPللZهR اPل[مRس[ ح] Pل
ت]نZا بـPع[دPهRم[, وPاغ[ف]ر[ لPنPا وPلPهRم[".  رPهRم[, وPلP تـPف[ أPج[

والتعزية التخفيف عن الصاب وPتـPع[ز]يPةR اPل[مRصPاب] ب]ال[مPيQت] سRنZةv,   ث انتقل الصنف إل التعزية، قال: 
باليت وتعزية الصاب باليت سنة والتخفيف عنه سنة، من هو الصاب باليت ؟ أهله وذويه أقرب الناس
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لكن ل تقتصر التعزية عليهم قد يكون هناك من أصحابه من أصدقائه من جيانه من هو أشد ألا) لفقده
إذا) التعزية ليست خاصة بالقرابة, التعزية لكل مب له متأثر بفقده قال هي سنة ورد ف ذلك أحاديث 
كثية ضعيفة ف مسألة التعزية لكن استحبابا ل إشكال فيه.

يوز البكاء على اليت والنب صلى ال عليه وسلم بكى على بعض من وPيPجRوزR اPل[بRكPاءR عPلPي[ه],   قال: 
مات من أصحابه وبكى على ولده إبراهيم عليه الصلة والسلم لكن البكاء بدون اعتاض وبدون 
تسخط بدون ندب وبدون نياحة هذا ل بأس به والسلم ما جاء ليصادم الفطرة, الفطرة مبولة عليه 
يزن على فراق القريب.

,  قال:  vد[بPن PمRرPحPوهذا واحد، و ,vةPاحPن]يPوهذا الثانو ، , oو[بPق{ ثـPشPد� وهذا ثالث، وPخ Rط[مPلPوهذا الرابع،و 

RهRو  خسة وستة وسابعة. إذا) هذه أمثلة وصور ليست أمور مددة ما الذي يرم؟ قال الندب والندبوPنPح[
هو البكاء مع تعدد ماسن اليت والنياحة هي رفع الصوت بالندب برنة, بنغمة معينة, وشق الثوب هي 
مثال علمة من علمات التسخط وعدم الرضا بالقدر والعتاض على قدر ال عز وجل هذا يرم, 
ولطم الد كذلك ونوه كصراخ, نتف الشعر, خدش الوجه, كل تصرف يتصرفه النسان أو كلم يقوله 
ظاهره العتاض على قدر ال والعتاض على مشيئة ال عز وجل كل ذلك يرم. أما البكاء الذي ل 
يصاحبه شيء من ذلك فهذا يباح ول حرج فيه ول عيب فيه ول ضي فيه فإنه صدر من أشرف اللق 
وأعلمهم بال وأتقاهم ل عز وجل هو ممد صلى ال عليه وسلم. السلم دين وسط ودين العتدال 
وليس دين التطرف ول الغلو ولكن دين العتدال جاء بالفطرة وجاء با يوافق الفطرة "كل مولود يولد 
على الفطرة" على السلم إذا) دين السلم هو دين الفطرة. بعد ذلك انتقل الصنف إل كتاب الزكاة. 

PاةPكZلزPاب اPك]ت
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يPاءP:  قال الصنف:   سPة] أPش[ بR ف]ي خPم[ إل آخر ما قال والزكاة لغة النماء والزيادة, ف الشرع: هي تPج]

حق واجب ف مال مصوص لطائفة مصوصة ف وقت مصوص.

يPاءP: بPه]يمPة] أPنـ[عPامo قال الصنف عليه رحة ال:    سPة] أPش[ بR ف]ي خPم[ الراد ببهيمة النعام البل والبقر تPج]

يعن السلع العدة للبيع والشراء،وPعPر[ض] ت]جPارPةo, والقصود بالنقد أي الذهب والفضة، قال: وPنـPق[دo والغنم 

, قال:  Pر[ض] يعن كالبوب والثمار وهناك أيضا) الركاز والعادن وكل هذا سيأت بيانه. قال:وPخPار]جo م]ن[ اPل[

 ,oارPث]مPو , Pر[ض] قوله هنا فصل الثمار عن الارج من الرض مع أنا خارجة من الرض إل وPخPار]جo م]ن[ اPل[

أن الارج من الرض أشل من الثمار.
بدأ الصنف ف بيان شروط وجوب الزكاة، وهو الن عرض الشياء الت تب فيها الزكاة والن سوف   

ت]ق[رPار]ه ] يفصل كل واحد من هذه الشياء قال: , وPاس[ oابPم]ل[ك] ن]صPو ,oةZيQرRحPو , oم Pل إل آخره,,  ب]شPر[ط] إ]س[
هذه شروط وجوبا.

,   قال:  oم Pل فالعبد ل وPحRرQيZةo, وهذا هو الشرط الول فالكافر ل تب ف أمواله الزكاة، قال: ب]شPر[ط] إ]س[
تب عليه زكاة لنه ل يلك وما عنده من مال فهو لسيده وليس ملك له فالزكاة تكون ف مال السيد، 

, قال:  oابPم]ل[ك] ن]صPللدلة الت تأتى ف بيان نصاب كل نوع من أنواع الزكاة فلبد من ملك النصاب و 
لبد أن يكون الال قد بلغ النصاب إذا كان يشتط فيه النصاب والنصاب يتلف من مال إل مال 

ت]ق[رPار]ه ]وسيأت بيان النصاب من كل مال من أحوال الزكاة، قال:   معن استقراره أي استقرار اللك وPاس[
فإذا حصل اللك ول يكن مستقرا ل تب فيه  أي تام اللك لن اللك أحيانا) يصل ولكن ل يستقر

الزكاة, إنا تب الزكاة إذا استقر اللك, كيف يستقر اللك وكيف ل يستقر؟ سيأت عندنا ف كتاب 
البيوع صور كثية نعرف منها أن اللك ل يستقر، من ذلك مثل) البيع يشتط خيار اللك ف حال 
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اليار، ما دام اليار قائم بي البائع والشتى نقول هذا اللك للسلعة أو للمال عرضة للفسخ ف أي 
لظة فإذا كان هذا الال عرضة للفسخ فهو ملك غي مستقر ل تب فيه الزكاة إل إذا استقر اللك إذا) 
البيع ف زمن اليار سيأت باب خاص اسه باب اليار يفصل فيه هذا المر. إذا اشتيت من شخص 

 ر واتفقت مع هذا الشخص اتفاق مبدئي أن اليار لكما لدة ثلثة أيام لكل 100سلعة بقدار 
منكما أن  يفسخ ف هذه الدة يسمى هذا البيع بيع بشرط اليار. البيع بشرط اليار ف هذه الفتة هل
اللك مستقر؟ الواب ل, لن الذي البائع أخذ الال والشتى أخذ السلعة كل واحد منهما أخذ شيئا) 
لكن ملكه لذا الشيء ليس مستقرا  قابل للفسخ ف أي لظة هذا معناه يقول لبد من استقرار اللك 
ويثلون له أيضا) بقضية العبد الكاتب يكن أن يفسخ عقد الكتابة ف أي لظة لكن مثال بيع اليار 
أوضح.

,   قال الصنف:  PابPصQلنPا Rن[ق]صRيـ oي[نPم]ن[ د oةPم PلPسPمعن هذا إذا كان النسان معه مال ولكن عليه و
 ر ف1000 ر ورجل عنده 500ديون تنقص النصاب فإنه ل تب عليه الزكاة لنفرض أن النصاب 

جيبه أليس هذا عنده نصاب نعم عنده نصاب هل تب عليه الزكاة؟ ننظر: مسلم حر يلك النصاب 
استقر هذا اللك سلمة من هذا دين ينقص النصاب فهل عليه ديون فنسأله هل أنت مدين لحد؟ 

 ر فهذه الائتي ليس نصاب إذا) سلمة 200 ر فهو ل يلك إل 800قال نعم مدين لرجل ببلغ 
من دين ينقص النصاب قد يكون عنده مبلغ كبي لكن عليه ديون تزيد على ما عنده من مال أو تنقص

 ر هل عنده نصاب؟ فهذا ليس عنده 2000 ر وعليه دين 1000النصاب . هذا الذي معه مبلغ 
نصاب بل هو مدين. قال وسلمة من دين ينقص النصاب لاذا؟ لن الول انقطع بنقص النصاب بذا
الدين إذن ل تب عليه زكاة.  
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يQ حPو[لo إ]لZ ف]ي مRعPشZرo، وPن]تPاج] سPائ]مPةo, وPر]ب[ح] ت]جPارPةo      قال الصنف:  الن الشروط مرة أخرى وPمRض]
- استقرار اللك أو سلمة من 4- ملك النصاب، 3- الرية، 2 °°° السلم، 1ذكر الصنف الن:

دين، مضي الول. قال الصنف معن الول أي السنة كاملة لو أن الول يضى على هذا الال فهل 
يب ف الال زكاة ؟ الواب ل .

 ف أول السنة هل تب عليه الزكاة اليوم ؟ ل 1/1 ر ملكها ف يوم 10000  مثال: رجل عنده 
 بعد مضي عشرة أشهر اشتى بذا 1/11تب, لبد من مضى حول على هذا الال, بقى حت يوم 

الال ثياب وملبس ومشتيات وأثاث للبيت فأفن هذه العشرة آلف نقول ل تب عليه الزكاة, لنه ل 
 ر نقصت أو صرفت قبل مضي الول لكن لو أن هذا الشخص 10000يض الول على هذه ال° 

 ف السنة الت تليها 1/1 من أول السنة بقي عنده هذا الال حت يوم 1/1 ر ف يوم 10000ملك 
 ر لنه مضى عليه الول .10000 اشتى نقول تب عليه الزكاة ف 2/1وف 

 إل ف الموال الت ترج منها العشر فإنا ل يب فيها مضى الول إ]لZ ف]ي مRعPشZرo  قال الصنف: 
فالحوال الزكوية يشتط فيها مضي الول إل ف بعضها ليس جيعها فالارج من الرض البوب والثمار
ل يب فيهم مضى الول لن ال سبحانه وتعال يقول: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ ما قال بعد مضى 
حول إذن البوب والثمار الت ترج زكاتا يوم حصادها ول يشتط مضي حول عليها وهذا معن قوله 
إل ف معشر.كذلك الركاز إذا وجد النسان ركازا) خارج من الرض ,كان من الموال الدفونة دفن 
الاهلية فهذا ل تب فيه مضي الول فإنه يب أن يرج الزكاة ف الال. قال الصنف إل ف معشر 
وهذا يشمل البوب والثمار والركاز والعادن الت ترج من الرض والعسل كما هو الذهب كل هذا 
معشرات ل يب فيها مضى الول. إذا) قوله مضي الول استثن منه ثلثة أشياء, الول العشر فإنه ل 
يب فيه مضي الول.
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السائمة الت ترعى من البل أو البقر أو الغنم هذه إذا   ما هي السائمة ؟وPن]تPاج] سPائ]مPةo  الثان، قال: 
بلغت النصاب هذه تب الزكاة فيها بشرط مضى الول أما نتاجها أو ما تلده من إبل أو بقر أو غنم 
فإن هذه الولودات ل نشتط فيها مضى الول إنا تشتط مضى الول ف أصلها.

  مثال ذلك: إنسان عنده خسمائة من الغنم ل تب الزكاة ف هذه المسمائة حت يول الول فهو 
 من السنة, الزكاة ستجب بعد مضى الول بعد مضى سنة 1/1 رأس من الغنم ف يوم 500ملك 

أي   رأس من الغنم, المسمائة الول ومائة زادت, الزيادة نتاج ما معن نتاج ؟600وجدنا عنده 
مولودة فهل يزكى الصل أم يزكى الصل والنتاج ؟ الواب يزكى على الميع هنا سيأت إشكال الن 
حال على الصل حول ولكن نتاج السائمة ما حال عليه الول فكيف وجبت الزكاة ف النتاج ول يل 
عليه الول؟ نقول لن مضى الول على النتاج ليس بشرط وهذا النتاج حوله حول أصله إذا حال الول
على أصله فإن الزكاة تب ف الصل وف الناتج أي ما نتج من هذا الصل يستدلون بذا أن النب صلى
ال عليه وسلم كان يرسل السعاة ليأخذوا الزكاة وكانوا ل يسألون عن هذا النتاج مت ولدت وهذه مت 
ولدت ولكن يأخذون على النصاب الوجود فدل ذلك على نتاج السائمة حوله حول أصله.

كذلك ل يب فيه مضي الول ويكون الربح حوله وPر]ب[ح] ت]جPارPةo   الستثن الثالث: هو, قال الصنف: 
حول أصله.

 ر10000 ب°1/1 ر ابتدأ أول السنة يوم 10000  مثال ذلك: لو أن رجل يعمل ف تارة وعنده 
 ر ف يوم20000 ر بعد مضي الول وجدنا عنده 10000يعمل فيها بالتجارة مت تب الزكاة 

 ر هي ربح التجارة خلل السنة فهل العشرة10000 ر الصل 10000 ف السنة الت تليه 11/1
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الثانية حال عليها الول؟ الواب ل, فهل تب الزكاة؟ فيها نعم تب فكيف وجبت ف العشرة الثانية 
والول ل ير عليها؟ لن حول هذه العشرة الثانية حوله حول الصلي .

إذا) ما هو؟ إذا نقص ف ب]بـPي[عo أPو[ غPي[ر]ه] يعن النصاب ] بـPع[ض] [ اPل[حPو[ل] وPإ]ن[ نـPقPصP ف]ي   قال الصنف: 
بعض الول سينقطع الول من الزكاة انقطع.

 ر بعد ستة 1000  شخص عنده نصاب ف أول السنة بعد ستة أشهر نقص النصاب كان عنده 
800 ر لنه صرف 200 أصبح ل يلك إل 1/6 ر ف 200 ر ما بقي إل 800أشهر اشتى ب°

 500 ر النصاب مثل600 ر أصبح عنده 200 ر فوق 400 ملك 1/7ر انقطع الول ف 
ر فالنصاب متغي حسب سعر الذهب والفضة إذا) بعد ستة أشهر ما الذي حصل؟ نقص النصاب مت

 الول الذي بدا عنده انقطع وبدأ حول جديد باكتمال 1/1 أما 1/7يزكى إذا)؟ نصابه بدأ الن ف 
النصاب الثان.

ل] ب]بـPي[عo أPو[ غPي[ر]ه] لP ف]رPار�ا انقطعوPإ]ن[ نـPقPصP ف]ي   قال الصنف:   مثل أنه وهب أو أعطى] بـPع[ض] [ اPل[حPو[
أو أي شيء خلل الفتة انقطع لكن لو فعل هذا فرارا) من الزكاة ل ينقطع. إنسان عنده مبلغ من الال 
فييد أن يفر من الزكاة فيقول أشتى بذا الال شيء حت ينقطع النصاب ث بعد ذلك أبيع هذا الشيء 

 100000وأرد الال كما هو هذا ل يوز ومن فعل مثل هذا فإن الزكاة ل تسقط عنه .  رجل عنده 
 ر فماذا يفعل؟ يقول أشتى سلعة من 100000ر ويشى أن يول عليه الول فتجب الزكاة ف 

السلع ث أبيع هذه السلعة حت ينقطع النصاب فإن فعل ذلك فرارا) من الزكاة ل يز, ل ينقطع النصاب 
وتلزمه الزكاة. 
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ه] فل   قال الصنف:  لPهR بجنس] Pب[دPأي فل ينقطع. كيف أبدله بنسه؟ إن كان عنده نصاب من وإ]ن أ
 أخرى من الغنم 100 من الغنم وهذا نصاب باعها  ب°100غنم وابتاع هذا الغنم بغنم آخر أي عنده 

 من البقر ل ينقطع عنده ذهب باعه بذهب 100 من البقر باعها ب°100هل ينقطع الول؟ عنده 
عنده فضة باعه بفضة وهكذا, أو ذهب باعه بفضة, ل ينقطع لنه جنس واحد فل ينقطع, الذهب 
غي جنس الفضة ولكن كلها تعتب فيه الزكاة واحدة وهى القيمة, الثان. قال: وإن أبدله بنسه فإنه 
ل ينقطع وإذا أبدله بغي جنسه انقطع إل كان فرار من الزكاة فل ينقطع.

ي[نP زPكZاهR ل]مPا مPضPى   قال الصنف:  ZلدPا PضPبPا قـPإ]ذPمرت معنا مسألة منذ قليل تتعلق بالدين والن مسألةو
تتعلق بالدين ما هي؟ السألة الاضية قلنا إذا كان عليه دين فإنه ينقص النصاب فل يزكى, الديون الت 
يطالب با تؤثر ف النصاب, نقول تنقص الال الذي عنده لكن قد ينقص النصاب وقد ل ينقص يعن 
لو أن شخص عنده ألف وعليه دين أربعمائة ر فهل يزكي أم ل؟ يزكي الباقي الستمائة لننا نعتب أن 
هذا يلك ستمائة ر.

  أما الن فالصورة بالعكس: إذا كانت له هو ديون عند الغي عكس الصورة الول فهل الن الديون 
الت يتاجها هو يطالب هو غيه هل يزكيها أم ل؟ يزكيها قال الصنف نعم يزكيها فالديون الت عند 
الخرين يزكيها وف القيقة ما يلكه ما هو؟ هو يلك الوجود ويلك ما له عند الناس وما يطلبه به الغي 
ل يلكه. 

 ر1500 ر وله دين ألف ر ماذا يزكي؟ فهو يلك 500  هذا الشخص عنده ألف ر ويطالnب ب°
 ر ولكن يقول الصنف إذا قبض الدين زكاة لا مضى معناه لو ل يقبض الدين 1500فهو يزكى عن 
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ل نوجب عليه لن هذا الدين قد يأت وقد ل يأت, زكاته متعلقة بذمته إذا قبض هذه الديون فإنه 
يزكيها.

 فالثال السابق تت يده ألف ر وعليه دين خسمائة ر وهناك ألف ر له يطالب با الغي فنقول 
المسمائة الت يطالبك با الناس هذه ل تزكيها , أنت الن تلك ألف وخسمائة ر أنت تزكيها لنا 
تت يديك واللف الت تريدها أنت من الناس مطالب بزكاتا إذا قبضتها فلو قبضها بعد ثلث سنوات
فيزكي لدة ثلث سنوات. هذا هو الذهب أنه يزكي لا مضى, إن كان لعشر سنوات يزكي لعشر سنوات
وهكذا من أهل العلم ما يفرق بي الديون الت على الليء والديون الت على غي الليء. إن كان هذا 
الدين الت تطالب به أنت رجل مليء ما معن مليء ؟ يعن قادر فإن كان قادرا) مليئا) باذل) فالزكاة تب 
عليك لكل ما مضى لنه أصبح وضعك لذا الال عند غيك فرار من الزكاة أصبح حيلة للهروب من 

 ر أمانة عندك تزكيها لنا 1000الزكاة كأنك وضعت أمانة عند الغي فلو جئت لارك قلت له ضع 
تت يدك وهذه ليست ديون ووضعته بإرادتك تستطيع أن تأخذها ف أي لظة لكن الدين نقول ل 
يزكيه إل إذا قبضه يزكى لكل ما مضى. ومن أهل العلم من يفرق بي الماطل والفقي وغي الفقي فيقول
إذا كان الدين على مليء فيزكى إذا قبض عن كل السنوات الاضية وإن كان عند ماطل أو فقي فإنه 

ي[نP زPكZاهR ل]مPا مPضPى يزكى مرة واحدة إذا قبض, إذا قبض لسنة واحدة قال الصنف:  ZلدPا PضPبPا قـPإ]ذPمعناه و
إذا قبض الدين بعد عشر سنوات يزكى لعشر سنوات.

مv أPي[ض�ا   قال الصنف:  Pنـ[عPام] سPو[ لاذا؟ الشرط السابع, بيمة النعام يشتط لا وPشRر]طP لPهPا ف]ي بPه]يمPة] اPل[
شرط زائد أل وهو السوم, ما هو السوم؟ القصود بالسوم: الرعي, أن ترعى الباح أي أن تعيش على 
الرعي ول تعيش على الطعام بعن أن صاحبها يطلقها تأكل ف الصحراء أو ف الشجر لكن إذا كان 
صاحبها هو الذي يطعمها وهو الذي يشتي لا الطعام والشعي فهذه ليست سائمة قال الصنف: 
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مv أPي[ض�ا Pنـ[عPام] سPو[  لن النب صلى ال عليه وسلم قال: " لكل إبل سائمة وقال وPشRر]طP لPهPا ف]ي بPه]يمPة] اPل[
" يعن لا جاءت أحاديث الصدقة كانت مقيدة بالسوم. وف الغنم ف سائمتها

, وPف]يهPا شPاةv,   انتقل الصنف عليه رحة ال ال بيان نصاب البل قال:  vم[سPخ : oاب] إ]ب]لPل{ ن]صPقPأPنفهمو
من هذا من عنده أربعة من البل هذا ل يزكى شيئا) وقال وشرط لا ف بيمة النعام سوم أيضا) هذا 
الشرط السابع للزكاة تب الزكاة ف السائمة من بيمة النعام فقط وغي السائمة ل تب فيها الزكاة 

, ونصابا، قال:  رo شPاتPان] , وPف]يهPا شPاةv, وPف]ي عPش[ vم[سPخ : oاب] إ]ب]لPل{ ن]صPقPأPوإن كان عنده تسع؟ فشاة و
, واحدة, ثانية؟ فشاة واحدة  vث PلPث PةPر شياه فإن كان عنده اثنا عشر من البل؟ فيها وPف]ي خPم[سP عPش[

ر]ينP أPر[بPعv, شاتان، أربعة عشر؟ شاتان. قال:  ر]ينP: ب]ن[تR يعن أربعة شياه، وPف]ي ع]ش[ وPف]ي خPم[سo وPع]ش[
, oاضPخPالن اختلف الواجب المس والعشر والمس عشر والعشرون تكون الزكاة من الشياه فإذا م 

الت وPه]يP اPلZت]ي لPهPا سPنPةv, بلغت خسة وعشرين ففيها بنت ماض، ما هي بنت ماض؟ قال الصنف: 
تت سنة يقال لا بنت ماض من البل يقال لا بنت ماض لن مثل هذه الت أمضت سنة غالبا) تكون
أمها ماخض يعن حامل. 

,   قال:  , وPه]يP اPلZت]ي لPهPا سPنPتPان] oونRبPل Rب]ن[ت Pث]ين PلPثPو oةZت لاذا يقال لا بنت لبون؟ لن أمها ف وPف]ي س]
الغالب قد ولدت وهى الن ترضع.

,  قال:  vث PلPا ثPهPت]ي لZلPا Pه]يPو ,vةZق ت� وPأPر[بPع]ينP ح]  أتت ثلث سنوات أي أصبحت كبية، قال: وPف]ي س]
 ,vعPر[بPا أ PهPت]ي لZلPا Pه]يPو ،vةPعPذPج PينQت دPى وPس] وPف]يلنا أسقطت أسنانا وبدأت ترج ثناياها، قال: وPف]ي إ]ح[

 , oونRبPا لPب]ن[ت Pب[ع]ينPسPت� و ثR بـPنPات] قال:س] PلPث Pر]ين دPى وPع]ش[ ائPةo وPإ]ح[ , وPف]ي م] قZتPان] تQينP ح] دPى وPس]  وPف]ي إ]ح[
 , oونRبPقال: لvةZق ينP ح] س] , وPف]ي كRلQ خPم[ oونRبPل Rب]ن[ت Pين[عPب]رPأ QلRف]ي ك ZمRبعد مائة وواحد وعشرين هكذا  ث
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 فما هو الواجب؟ بنتا130تصبح القاعدة بنت لبون ف كل أربعي وحقة ف كل خسي, معناه لو كان 
لبون وحقه, ولو كان عنده مائة وأربعون؟ معناه حقتان بائة وبنت لبون بأربعي. لو عنده مائة وخسون 
معناه ثلث حقاق, ومائة وستون أربع بنات لبون,,, 

ا تPب]يعv, وPهRوP اPلZذ]ي لPهR سPنPةv,   قال:  Pف]يهPو ,PونRث PلPث :[رPقPبـ]لPاب] اPص[ل{ نPقPأPأي الذي أت سنة من البقر و ]وPأ
,vةPب]يعPكان كل ما ف البل إناث وليست ذكور ولكن هنا ف البقر اختلف الوضع ت 

ثRونP,   قال:  PلPث :[رPقPبـ]لPاب] اPل{ ن]صPقPأPمن البقر ليس فيها زكاة إذا بلغت الثلثي 29أي لو كان عنده و 
هو مي أن يرج ما أت له سنة من الناث أو من أPو[ تPب]يعPةv,  تPب]يعvفيها زكاة ما زكاة الثلثي ؟ قال: 

, الذكور، قال:  نZةv, وPه]يP اPلZت]ي لPهPا سPنPتPان] وهنا ل يقل مسن أي ل يوز أن يرج من وPف]ي أPر[بPع]ينP مRس]
الذكور إل التبيع وغي ذلك ل يوز.

,   قال الصنف:  تQينP تPب]يعPان] نZةvقال: وPف]ي س] ث]ينP تPب]يعv, وPف]ي كRلQ أPر[بPع]ينP مRس] PلPث QلRف]ي ك ZمRهذه القاعدة  ث
إذا)  إذا كان عنده سبعي سيكون تبيع أو تبيعه وسنة ثاني مسنتان تسعي ثلث أتباع مائة تبيعان 
ومسنة.

: أPر[بـPعRونP,   انتقل الصنف إل نصاب الغنم، قال الصنف:  أي لو كان عنده تسعة وPأPقPل{ ن]صPاب] اPل[غPنPم]
ر]ينP واحدة، قال: وPف]يهPا شPاةv, وثلثون من الغنم ل يوجب فيها الزكاة وقال:  دPى وPع]ش[ ائPةo وPإ]ح[ وPف]ي م]

 , ائPةo  وإذا كان عنده مائة وعشرون؟ شاة واحدة، قال:شPاتPان] ثv ]إ]لPى أPر[بPع]م] PلPث oة Pد ائـPتـPي[ن] وPوPاح]  وPف]ي م]
ائPةo شPاةv, إذا بلغت أربعة مائة ففيها أربعة شياه، قال: [ إذا) ف مائتي وواحدة إل ثلثائة ثRمZ ف]ي كRلQ م]

تسعة وتسعي هذا فيها ثلث شياه إذا بلغت الربعة مائة هذا فيها أربعة شياه إل خسمائة فيها خسة 
شياه إل ستمائة ففيها ستة شياه وهكذا تصبح قاعدة ف كل مائة شاه.
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  إذا) أرقام أنصبة الغنم الربعي فيها شاة واحدة, مائة وإحدى وعشرين فيها شاتان, ث مائتان وواحدة 
فيها ثلث شياه ث أربعمائة فيها أربع وخسمائة خس وألف عشرة,,,وهكذا

,  قال الصنف:  فRهPا م]ن[ اPلضZأ[ن] ائPةo شPاةv, وPالشZاةR ب]ن[تR سPنPةo م]ن[ اPل[مPع[ز], وPن]ص[ الذي يرج ثRمZ ف]ي كRلQ م]
قال إذا كان سيخرج من الاعز فيخرج بنت سنة أي أمضت سنة وهي من الناث, ل يرج من الذكور,
وقال نصفها من الضأن أي إذا أخرج من الضأن يرج ما أت ستة أشهر .

د]  قال الصنف:  ال[وPاح] Pي[ن] كPال Pل[مPا RرQيـPصRا ت Pر[ط]هPب]ش [امPع]نـP ف]ي بPه]يمPة] اPل[ R ةPل[ط  ما هي اللطة ؟ أن يأت وPال[خ]
اثنان كل واحد عنده شيء من بيمة النعام فيخلطانا فإذا خلطاها فإن الزكاة تكون ف هذا الال 
الخلوط زكاة واحدة وهذا قد يكون أضر وقد يكون أنفع للمال. لو كان الول عنده عشرين من الغنم 
والثان عنده عشرين من الغنم بدون اللطة ل يب على الثني ولكن باللطة ستجب على الول 
نصف شاه وعلى الثان نصف شاه إذن اللطة هذه أكثر كلفة.

   لو كان أحدهم عنده مائة شاه والثان عنده مائة وعشرة, الائة فيها شاة واحدة والائة والعشرة شاة 
واحدة فإذا جعناها تصبح مائتي وعشرة فيها ثلث شياه إذن زادت كل واحد عليه شاه ونصف 
وهكذا قد تقل عليه أو تزيد عليه قال الصنف واللطة ف بيمة النعام تسي إل مال واحد بشرطها.

الشتاك ف مراح, الراح أي البيت ومسرح أي الكان الت تتمع فيه لتذهب إل  شروط اللطة:  
الرعى وف ملب أي مكان اللب وفحل أي كل القطيع فحل واحد ل يتص كل مال بفحل خاص 
ومرعى إذا اشتك ف هذه المور فإنه يصبح هذا الال كالال الواحد يشتط أن يشتك ف هذه المسة 

الرعى، الفحل. ما هي؟ هي: الراح، السرح، اللب،

:قال الصنف
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زPكPاةR اPل[مPك]يل]
,  قال:  oقRو[سPأ RةPس , وPن]صPابRهR خPم[ Pر[ض] بR ف]ي كRلQ مPك]يلo مRدZخPرo خPرPجP م]ن[ اPل[ قال تب أي الزكاة ف  وPتPج]

كل مكيل يعن يدخله الكيل مدخر أي خرج من الرض. مدخر أي قابل للتخزين والدخار خرج من 
الرض كل خارج من الرض اتصف باتي الصفتي وها الكيل والدخار يقبل الكيل ويقبل الدخار 
فهذا الذي تب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب, إذا) ما هي الشياء الت ترج من الرض وتب فيها الزكاة ؟
ما كان مكيل) مدخرا) وهذا متصور ف شيئي البوب والثمار. البوب مكيلة وكلها مدخرة (القمح ، 
النطة ، الشعي ...) هكذا كل ذلك مكيل مدخر. أما الثمار فمن الثمار ما هو مكيل ومدخر ومنه ما
هو غي مدخر، بعض الثمار يدخر وبعضها ل يدخر فما كان من الثمار مكيل) مدخرا) فهذا الذي فيه 
الزكاة مثل " التمر " فهذا يكال ويدخر وذلك لقول ال تعال: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الرض﴾. قال هذا فيه دليل على وجود زكاة الارج من الرض وجاء ف
الديث قول النب صلى ال عليه وسلم: " ليس فيما دون خسة أوثق صدقة " يعن ما أقل من خسة 
أوثق ليس يوجب صدقة. كلمة خسة أوثق إشارة على أن هذا الارج مكيل إذا) : دليل اعتبار الكيل ما 
هو ؟ قول النب صلى ال عليه وسلم " أوثق " إذا) الكلم فيما يدخله الوثق وأن الوثق كيل أو نوع من 
الكيل . وأما الدليل على اعتباره ادخار قالوا, يعللون لذلك غي الدخر ل تكتمل به النعمة لعدم 
النتفاع به ف الستقبل, ل يستفاد به ف الستقبل وبالتال ل تب فيه الزكاة وهناك آثار تؤيد ذلك 

 وتدل على ذلك أيضا) وهو أنم ما كانوا يرجون الزكاة ف الضروات وهذا روى عن معاذ وعائشة 
 أنم ما كانوا يرجون الزكاة ف الضار أو ف الثمار الت ل تدخر.وغيهم وورد عن الصحابة 
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,    قال الصنف: oقRو[سPأ RةPس كم المسة أوثق ؟ كم الوثق الواحد ؟ الوثق الواحد ستون وPن]صPابRهR خPم[
 صاع إذا) خسة أوثق300 كيلو وشيء ) الواجب 2صاعا) – خسة أوثق ثلثائة صاع ( الصاع تقريبا) 

 كيلو تقريبا) أو يزيد .650

،   قال الصنف:  ق]ي� ] بPاع] ر]ط[لo ب]الدQمPش[ تZةR أPس[ ائPةo وPا]ثـ[نPان] وPأPر[بـPعRونP ر]ط[ل� وPس] ثRم] PلPث Pي[هPقال: وRهRك]ل وPشRر]طP م]
 , ادR حPب� Pت]د , وPهRوP ا]ش[ oوبRجRو Pق[تPزكاة الارج من الرض ل تب إل على من ملكها وقت وجوبا . و

 كيلو هل 650فإذا ذهبت إل السوق واشتيت  من هو الذي يزكى البوب والثمار؟ مالكها, ومت؟
قال وشرط  تب عليك الزكاة ؟ ل. ولكن إذا كنت قد زرعتها ووجبت وهى ف ملكك مت يب ؟

, قال:  ملكه أي ملك هذا النصاب وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب ؟ ادR حPب� Pت]د يعن إذا وPهRوP ا]ش[
اشتد الب أو بدا الصلح.

ح] ثPمPرo,   قال:  PلPو{ صRدRبPو , ادR حPب� Pت]د هذا هو وقت الوجوب . هذا الب وهذه الثمرة مرت وPهRوP ا]ش[
عليها لظة كانت غي صالة للطعام ث صلحت للكل فالب اشتد ف لظة معينة والثمر بدأ صلحه
ف لظة معينة نن نعود إل تلك اللحظة, تلك اللحظة كانت هذه الثمرة وهذا الب ملك من؟ ملك 
فلن, إذا) الزكاة واجبة على فلن. ما الذي ينبن على هذا؟ ينبن عليه أنه قد يكون هذا الب ملك 
لفلن ث اشتد وهو ملك الول وبعد أن اشتد بأيام باع الزرعة كلها. فهل الشتى يزكى أم تب على 
الول ؟ تب على الول, على من اشتد الب وهى ملكه أو صلح الثمار ف ملكه. إذا) قال وشرط 

تPق]ر{ ملكه وقت وجوب هو اشتداد حب أو بدو صلح. هل انتهى المر بذلك؟ ل, بل قال:  وPلP يPس[
و]ه] الوجوب  ل يستقر الوجوب إل بعلها أي جعل الثمار أو البوب ف بيدر إ]لZ ب]جPع[ل]هPا ف]ي بـPي[دPرo وPنPح[

ونوه. البيدر: هو الوضع الذي يوضع فيه الثمار للتشميس. إذا) لا بدا الصلح يعن الثمرة ف الشجرة. 
نعم, هل استقر الوجوب أم ل يستقر ؟ يقولون ل يستقر الن ما الفائدة وما  هل هذا وقت الوجوب ؟
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الذي يبن على استقرار الوجوب وعدم استقرار الوجوب ؟ إذا بدا صلح الثمرة ولكن ل يزها أي 
يقطعها ويأخذها ويضعها ف بيدر نقول ما استقر الوجوب ولو تلفت ل تلزمه بإخراج الزكاة أما إذا 
حازها وقطعها ووضعها ف البيدر استقر الوجوب عليه فلو تلفت يرج الزكاة لنا استقرت ف ذمته. 

,   قال:  oوبRجRو Pق[تPو RهRم]ل[ك Pر]طRشPأي ملك النصاب وقت الوجوب وهو اشتداد الب وبدو و
ل يستقر, فإذا تلفت ف هذا الوقت أو سرقت ما تلزمه الزكاة .  الصلح . هل استقر وقت الوجوب؟

تPق]ر{ قال:  و]ه]الوجوب وPلP يPس[ فإذا وضعها ف البيدر استقر الوجوب ف ذمته  إ]لZ ب]جPع[ل]هPا ف]ي بـPي[دPرo وPنPح[
ووجب عليه إخراجها حت ولو أصابا شيء.

رR مPا سRق]يP ب]لP مPئRونPة o   قال الصنف:  بR عRش[ ما هو الواجب ف الارج من الرض؟ نرج  .وPال[وPاج]
العشر أو نصف العشر أو ثلث أرباع العشر؟ كل ذلك موجود لكن يتلف بسب الحوال ف بعض 
الحوال يرج العشر وف حالت تب نصف العشر وف حالت تب ثلثة أرباع العشر. ما هي هذه 

- يوجب العشر - مت يب العشر: فيما سقي بل مؤنه إذا 1الحوال ؟ خسة أحوال وهى كالتال :
فRهR - 2كان هذا الزرع أو هذا الشجر يسقى بالطر والسيول والنهر بدون كلفة فالواجب العشر.  وPن]ص[

أي بكلفة ومؤنة  وإذا كان هو الذي يسقيها وهو الذي يبذل من أجلها لكي يسقيها ف]يمPا سRق]يP ب]هPا 
ثPةR أPر[بPاع]ه] ف]يمPا سRق]يP ب]ه]مPا  - 3فهي نصف العشر.  PلPثPيعن بؤنه وبغي مؤنه سواء نصف الدة بؤنه و

, - قال: 4ونصف الدة بدونا فيما سقى بما سواء .  RرPثـ Pك[ ف النفع مثل) تفاوت فPإ]ن[ تـPفPاوPتPا اRع[تRب]رP اPل[
ما سقى نصفي, ولكن تفاوت أحيانا) يسقى بدون مؤنة وأحيانا) يسقى بدون مؤنه ولكنه انتفع أكثر 

رR- 5بالؤنة فيكون نصف العشر أو انتفع أكثر بدون مؤنة فيكون العشر.  ل] اPل[عRش[  هو ل وPمPعP اPل[جPه[
يدرى أحيانا يسقي بؤنة وأحيانا بغيها ول يدري الشجر انتفع بأيهما أكثر فإذا) يرج العشر, لاذا؟ لن
هذا اليقي وهذا الحوط.
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هR م]ن[ مPوPاتo   قال الصنف:  PذPخPأ vاءPوPس Rر أPو[ مRل[ك]ه] إ]ذPا بـPلPغP أي أرض ل يلكها أحد وPف]ي اPل[عPسPل] اPل[عRش[
تQينP ر]ط[ل� ع]رPاق]يZة � ائPة� وPس] . إذا) العسل زكاته العشر, والنصاب مائة وستي رطل) وتساوى اثني وستي م]

كيلو جرام تقريبا). 

,  قال:  ر] ف]ي اPل[حPال] رPجP م]ن[ مPع[د]نo ن]صPاب�ا فPف]يه] رRبRعR اPل[عRش[ تPخ[  ما القصود بالعدن؟ أي حفر وPمPن[ ا]س[
الرض وأخرج شيئا) من العادن, أخرج ذهبا) أو فضة أو رصاص أو ناس.. لو أخرج شيئا) من هذه 
العادن قال فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ بعد حول أو ف الال؟ أي كمية يرجها أم لبد من نصاب؟  

رPجP م]ن[ مPع[د]نo ن]صPاب�ا قال الصنف:  تPخ[ القصود بالنصاب هنا نصاب الذهب والفضة إذا لو أنه وPمPن[ ا]س[
500حفر الرض واستخرج معدن قيمته تساوى نصاب الفضة وجبت الزكاة, نفرض أن نصاب الفضة 

 ر ل يزكى, أما إذا استخرج ناس قيمته400ر ونصاب الذهب ألف ر فاستخرج ناس قيمته 
 ر يزكى . أما إذا استخرج فضة ل بد أن يبلغ نصاب الفضة أما إذا استخرج ذهبا) ل بد أن يبلغ600

نصاب الذهب. إذا كان الستخرج العدن ذهب فيكون نصابه نصاب الذهب وإذا كان فضة فنصابه 
,نصاب الفضة وإذا كان شيئا آخرا فيكون نصابه نصاب أحدها قال الصنف:   أي ل ف]ي اPل[حPال]

يشتط الول.

دP م]ن[ دPف[ن] %، ما هو الركاز ؟ قال: 20والمس وPف]ي اPلرQكPاز] اPل[خRمRسR مRط[لPق�ا,    قال:  وPهRوP مPا وRج]
. لقول النب صلى ال عليه وسلم: "وف الركاز المس". دفن الاهلية أي شيء مدفون من اPل[جPاه]ل]يZة]

أيام الاهلية كيف يعرف أنه من أيام الاهلية ؟ قد يظهر عليه علمة أو كتابة تدل على أنه من أيام 
الاهلية فإن ل ند عليه أي شيء على أنه من أيام الاهلية وما علمنا فل يعتب ركاز حت يظهر أنه من
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أيام الاهلية وإل فيعتب حكمه حكم اللقطة إذا كان هو مال مضروب أو معروف أنه مال لحد وليس 
معدن خام أما إذا كان معدن خام فيأخذ أحكام العادن.

  قال الصنف:

زPكPاةR اPلذZهPب]
ثـ[قPال�   قال:  رRونP م] , جرام ذهب تقريبا) ) زكاة الفضة: 85( وPأPقPل{ ن]صPاب] ذPهPبo ع]ش[ oمPا د]ر[هPتPائـ وPف]ضZةo م]

 جرام فضة تقريبا) ). إذا) نصاب الذهب عشرون مثقال) ليس ف أقل من عشرين مثقال من ذهب595( 
ول ف أقل من مائت درهم صدقة ليس فيما دون خس أوراق من الورق صدقة هذا ما ورد عن النب 
صلى ال عليه وسلم وكان يقول وف الرقة ربع العشر.

,   قال الصنف:  م]يل] اPلنQصPاب]  مثال: هب أنه عنده عشرة مثاقيل من ذهب ومائة وPيRضPمZان] ف]ي تPك[
درهم فضة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة ف هذه الالة يضم الذهب على الفضة . قال: 

, م]يل] اPلنQصPاب] ا,  وPيRضPمZان] ف]ي تPك[ Pه نـ[ ثلثة أشياء سنضمهما إل بعض، ما هي؟ وPال[عRرRوضR إ]لPى كRل� م]
الذهب، الفضة، عروض التجارة. لن عروض التجارة القصود منها أنا تقوم تقييم الذهب والفضة هي 
تشبه الذهب والفضة وتعامل معاملة الذهب والفضة ويرج منها ما يرج من الذهب والفضة أي أن 

بR ف]يه]مPا نصابا نصاب الذهب والفضة  ر] هو ما يب ف الذهب والفضة وهيوPال[وPاج] وقال:  رRب[عR اPل[عRش[
ر]  بR ف]يه]مPا رRب[عR اPل[عRش[ ا, وPال[وPاج] Pه نـ[ %.2.5أي النسبة الئوية وPال[عRرRوضR إ]لPى كRل� م]

,    قال:  oي[فPس RةPب]يعPقPو vمPات Pخ [ةZل[ف]ضPا ]م]ن oلRجPل]ر Pب]يحRأPما هو قبيعة السيف؟ هو ما يوضع على طرف و
مقبض السيف, كان الصحابة يلون سيوفهم بذلك ويأذن لم الرسول صلى ال عليه وسلم فدل هذا 

ل[يPةR م]ن[طPقPةo على جواز مثل هذا. قال:  النطقة هو الزام الذي يربط ف وسط النسان, هذا الزام وPح]
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و]ه], يكن أن يلى بشيء من الفضة. قال: أي حلية الوشن أي حلية الدرع أي درع للحرب يلى وPنPح[
بالفضة أو الوذة الت توضع على الرأس كل ذلك ورد عن أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم وورد
عن قبيعة سيف رسول ال صلى ال عليه وسلم أنا كان فيها فضة. إذا) ما الذي يباح للرجل من الفضة؟
الات°°م, قبيعة السيف, حلية النطقة  وهذه أمثلة وليست حصرية ونو ذلك أي ما شابه ذلك يلحق به.

    ، قلنا لن سيوف الصحابة كانتقPب]يعPةR سPي[فo ما الذي يباح للرجال من الذهب؟ قال:  وPم]ن[ اPلذZهPب]
 كPأPن[فo فأي شيء يباح حال الضرورة تقريبا إل أشياء ل تباح قال:وPمPا دPعPت[ إ]لPي[ه] ضPرRورPةv  كذلك قال:

ما دعت إليه ضرورة كأنف.

هRمPا أي يباح لنساء وPل]ن]سPاءo   ث انتقل إل ما يباح للنساء فقال: نـ[ مPا جPرPت[  أي من الذهب والفضة م]
ه],  وPلP زPكPاةP ف]ي حRل]ي� مRبPاحo إذا) يباح لن الذهب والفضة بسب العادة. قال الصنف: عPادPتـRهRنZ ب]لRب[س]

 oةPي[ارPع ]وPأ oالPت]ع[م س[ إذا) ل زكاة ف حلي مباح خرج اللي الرم اللي الباح الذي أعد للستعمال أRع]دZ ل]
أو أعد للعارية ليس فيه زكاة بلف اللي الباح الذي أعد للتجارة فهذا فيه الزكاة يستدلون لذا بديث
ليس ف اللي زكاة ولكنه فيه ضعف. حديث ليس على السلم صدقة عبده ول فرسه فهموا منه أن 
الزكاة ل ترج  إل ف الموال النامية أم العبد والفرس والتاع ليس عليه زكاة فألقوا معه اللي. قال 
المام أحد خسة من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم يقولون ليس ف اللي زكاة, زكاته إعارته. 
وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأساء أختها.

هRمPا,   ث قال الصنف:  نـ[ PحPظQ ل]ل[فRقPرPاء] م] بR تـPق[و]يمR عPر[ض] اPلتQجPارPة] ب]ال[  أي من الذهب والفضة.وPيPج]
PحPظQ ل]ل[فRقPرPاء]كيف تقوي عروض التجارة بالذهب أم بالفضة ؟ قال الصنف:  , بالحظ أي بالقل. ب]ال[

 ر، هل تب فيها الزكاة؟ 700مثال ذلك: شخص عنده بضاعة يتاجر با, هذه البضاعة قيمتها 
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  ر، فهل تب فيها الزكاة ؟ الواب:600 ألف ر والفضة 8ننظر ف النصاب كم نصاب الذهب؟ 
تب لنه بلغ نصاب أحد هذين الثني, أقل واحد يصل إليه النصاب فنعتبه نصابا وهذا معن قوله 
بالحظ للفقراء إذا كان القل الفضة فنقوم عروض التجارة بنصاب الفضة لنه هذا هو الحظ للفقراء, 
الفضل للفقراء أن تعتب النصاب الدن حت نرج لم الزكاة وإذا اعتبنا العلى لن نرج لم الزكاة وإذا 
كان الذهب هو القل إذا) سنعتب نصاب الذهب.

ت]ه],    قال الصنف:  Pم]ن[ ق]يم RجRر إذا أخرجنا من عروض التجارة ربع العشر هل نرجها من السلعة وPتPخ[
الت تباع أو من قيمة هذه السلعة؟ نرجها من قيمتها ذهبا) أو فضة وليس من نفس العروض لن 
النصاب ف عروض التجارة معتب بالقيمة وليس معتبا بالسلعة نفسها.  

ل]ه]   ث قال الصنف:  رP سPائ]مPةo بـPنPى عPلPى حPو[ تـPرPى عPر[ض�ا ب]ن]صPابo غPيـ[ إذا اشتى عروض بنصاب وPإ]ن[ ا]ش[
 ر 1000آخر غي السائمة, بن أي أكمل على حوله الاضي: صورة ذلك رجل عنده بضاعة قيمتها 

تعتب بلغت النصاب, باع هذه البضاعة بألف ر فأخذ هذه اللف ر, فإنه استبدل عروض التجارة 
يبن على ما مضى أي أنه بنصاب أم بأقل من نصاب؟ بنصاب, فهل يبن أم يبدأ نصاب حول جديد؟

 بعد شهر باع هذه البضاعة وأخذ ألف ر وبعد شهرين 1/1 ر ف يوم 1000عنده بضاعة قيمتها 
 جرام فضة ث باع هذه الفضة واشتى با ثياب وملبس قيمتها600أخذ اللف ر واشتى با 

 شاه 40 ر, يكمل. مت ينقطع الول؟ قال بنصاب غي سائمة أما لو اشتى بذه البضاعة 1500
أو خس من البل أو ثلثي من البقر انقطع, لاذا؟ لن هذا نصاب آخر جنس آخر متلف ,قال إن 
اشتى بنصاب سائمة ل يبن ولكنه يبدأ حول جديد.

  قال الصنف عليه رحة ال:

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

زPكPاةR اPل[ف]ط[ر]
   oل]م بR اPل[ف]ط[رPةR عPلPى كRلQ مRس[ بR  وهذه تكون بعد الصوم، قال: زكاة الفطر هي زكاة البدنوPتPج] وPتPج]

RهPتPل مP اPل[ع]يد] وPلPيـ[ بPةo يـPو[ لPة� عPن[ نـPفPقPةo وPاج] ل]مo إ]ذPا كPانPت[ فPاض] بي� الصنف الن أنا تب اPل[ف]ط[رPةR عPلPى كRلQ مRس[
على السلم وبي� أنا ل تب إل إذا كانت زائدة، فاضلة عن نفقة واجبة وعن قوته وعن حوائجه 

مP الصلية وبي� أن وقت وجوبا هو يوم العيد وليلة العيد، قال:  بPةo يـPو[ لPة� عPن[ نـPفPقPةo وPاج] إ]ذPا كPانPت[ فPاض]
 ,oةZص[ل]يPأ Pائ]جPوPحPو RهPتPل إذا زادت عن حوائجه الصلية أما إذا كان إنسان عنده صاع من بر مثل اPل[ع]يد] وPلPيـ[

لكن يتاجه لولده فهذا ل يزكي لكن عنده صاع من بر زائد عن حاجته فهذا هو الذي نوجب عليه 
ل]مo يPمRونRهR, الزكاة، قال:   ه] وPمRس[ ر]جR عPن[ نـPف[س] وPتRسPن{ عPن[ أي يعوله وينفق عليه، مسئول عنه، قال:  فـPيRخ[

 oن]ين Pول تب لفعل عثمان ج.

لPةP اPل[ف]ط[ر],    مت تب زكاة الفطر؟ قال:  بR ب]غRرRوب] اPلشZم[س] لPيـ[ معن ذلك لو أن النسان صام وPتPج]
رمضان كامل) ومات قبل غروب الشمس فل تب عليه, وإذا مات بعد غروب الشمس وجبت عليه. 
كافر أسلم قبل غروب الشمس تب عليه, كافر أسلم بعد غروب الشمس ل تب عليه.

,   قال الصنف:  مPي[ن] فـPقPط[ لPهR ب]يـPو[ لPةP اPل[ف]ط[ر], وPتPجRوزR قـPبـ[ بR ب]غRرRوب] اPلشZم[س] لPيـ[ لاذا ؟ لقول ابن عمروPتPج]
أنم كانوا يعطون الفطر قبل العيد بيوم أو يومي، أكثر شيء ورد أنم كانوا يقدمونه بيومي فقط، قال: 

,RلPف[ضPة] أ PلZلصPا Pب[لPقـ RهPم  ويومه أي يوم العيد قبل الصلة إخراج الفطر ف هذا الوقت هو أفضل وPيـPو[
رPهR ف]ي بPاق]يه],  أي باقي اليوم من الفجر إل الغروب يكون هذا بعد الصلة مكروه، من بعد الصلة وPتRك[

فاليوم هو من الفجر إل الغروب فمن الفجر إل الصلة هذا أفضل فإذا أدى الصلة فما بعد الصلة 
يرRهPا عPن[هR, إل غروب الشمس هذا مكروه، وبعد غروب الشمس، قال:   رRمR تPأ[خ] إذا) بعد غروب وPيPح[
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الشمس عنه عن يوم العيد فمت ينتهي يوم العيد؟ بغروب الشمس فإذا غربت الشمس يرم هذا التأخي 
وهل معن هذا أن زكاة الفطر تسقط؟ الواب ل تسقط عنه. 

مع التحري أي مع الث لنه أخرها لكن يب أن يرجها لنا وجبت عليه فل وPتـRق[ضPى وRجRوب�ا,   قال: 
، ما هو سويقهما؟ أي صPاعv م]ن[ بـRر� أPو[ شPع]يرo أPو[ سPو]يق]ه]مPا مقدارها   أيوPه]يPيسقط وجوبا. قال: 

 أPو[ دPق]يق]ه]مPا, سويق الب أو سويق الشعي وهو أن يؤتى بالب أو الشعي فيحمص بالنار ث يطحن. قال:
, فيؤت بالب فيطحن أو يؤت بالشعي فيطحن. قال:  oط[قPأ ]وPأ , oيب[بPز ]وPأ ,oر كم نوع ذكر الصنف أPو[ تPم[

 الب، الشعي، التمر، الزبيب، القط، هذه المسة الت تب ف زكاة الفطر، وعندهم ف عليه رحة ال؟
الذهب ل يزأ غي هذه المسة.

رv فـPزPب]يبv فـPبـRر� فPأPنـ[فPعR,    قال الصنف:  Pف[ضPلR تPم[ هذه المسة قالوا هي الت وردت ف الديث وPال[
فيقتصر عليها ول يرج غيها إل إذا عدمت هذه المسة فنلجأ إل غيها, هذا الذهب وكثي من أهل 
العلم يرى خلف هذا ويقول هذه المسة نص عليها وما سواها من قوت البلد يقوم مقامها، قال: 
فالفضل تر فزبيب فب فأنفع، على أي أساس هذا ؟ قالوا هذا نقل عن ابن عمر واعتبوا أن التمر يمع

فPإ]ن[ كونه قوت وكونه حلوة وكونه أقل كلفة أي ل يتاج ف تناوله إل طبخ ول غي ذلك. قال: 
R اتPت زPأP كRل{ حPب� يـRق[ غي المسة. نفهم من كلم الصنف أنه إذا وجد شيء من هذه المسةعPد]مPت[ أPج[

دP فل يلجئ إل غيها وقلنا هذا هو العتمد عندهم. قال:  وPيPجRوزR إ]ع[طPاءR جPمPاعPةo مPا يـPل[زPمR اPل[وPاح]
.RهRس  وعكسه أي نعطى الواحد ما يلزم الماعة. ث قال الصنف ف بيان إخراج الزكاة وف بيان أهلوPعPك[

الزكاة.

ا Pل]ه رPاج] اPلزZكPاة] وPأPه[ بـPيPانR إ]خ[
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ان]ه],   قال:  Pم[ك[إ PعPو[ر] مPف]لPى اPلPع oاةPكPز RاجPر بR إ]خ[ مادام أن ال أمرنا بفعل شيء فالصل ف تنفيذ وPيPج]
الواجبات هو الفور وليس التاخي قال ويب على الفور مع إمكان الفور ولكن إذا تعذر الفور يكن أن

هRمPا, يتاخى حت يتم إخراج الزكاة. قال الصنف:  نRونo عPنـ[ ر]جR وPل]ي{ صPغ]يرo وPمPج[ إذا كان الصغي أو وPيRخ[
النون عنده مال فالذي يرج عنهما وليهما السئول عن ماله فإنه يقوم مقامه لنه هو الذي ينفق عليه 
فهو السئول عن ماله إذا) هو السئول عن إخراج زكاته.

وهذا خطي ومهم إذ بعض الناس يأتيه مسكي أو النية  لخراج الزكاة أي شرطوPشRر]طP لPهR ن]يZةv.   قال: 

فقي فيعطيه مثل مائة ر ث بعد ذلك يعتبها زكاة! نقول هذا ل يصح, لبد أن ينوي با الزكاة عند 

إخراجها فإن ل ينوي با الزكاة فتعتب صدقة تطوع مثل لو إنسان كب تكبية الحرام دخل السجد وقال

ال أكب يريد الصلة فتنصرف إل تطوع إل نافلة لكن إن عزم بقلبه على أنا  الظهر أو العصر أو 

الغرب انصرفت إليها.
لRهPا   قال:  لRهPا,  أي الزكاةوPحPرRمP نـPق[ دP أPه[ قالوا والصل أن ترج ف البلد استدلواإ]لPى مPسPافPة] قPص[رo, إ]ن[ وRج]

لذلك بقوله: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" قال إن وجد أهلها إذا) يرج الزكاة ف مكانه.

, وPف]ط[رPتPهR وPف]ط[رPة� لPز]مPت[هR ف]ي    قال: رPجP زPكPاةP اPل[مPال] ف]ي بـPلPد] اPل[مPال] فPإ]ن[ كPانP ف]ي بـPلPدo وPمPالRهR ف]ي آخPرP أPخ[
ه],  إذا) القاع°°دة: يوجد زكاتي: زكاة الال وزكاة البدن "زكاة الفطر". إذا) إذا كان الال ف الرياضبـPلPد] نـPف[س]

وهو يعيش ف جدة فيخرج زكاة الال ف الرياض ويرج زكاة البدن الت هي زكاة الفطر ف جدة لاذا؟ 
قالوا لن الزكاة تب حيث وجد سببها. فما هو سبب زكاة الفطر؟ سببها البدن ووجوده ف هذا البلد 
فيخرج ف بلد البدن، وزكاة الال سببها الال فيخرجها ف بلد الال.
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لPي[ن] فـPقPط[   قال:  يلRهPا ل]حPو[   أي يكن للنسان الن أن يرج زكاة السنتي القادمتي ول وPيPجRوزR تـPع[ج]
يزيد عن ذلك لن هذا الذي روي ف مسألة تعجيل صدقة العباس عم النب صلى ال عليه وسلم.

ان]يPة]   قال الصنف:  PمZلثPاف] اPن Pص[ فPعR إ]لZ إ]لPى اPل[ وPهRم[ : ال[فRقPرPاءالذين وردوا ف القرآن ف الية قال: وPلP تRد[
 ، R الذي ل يد كفايته ويد أقل من النصف يعن إذا كانت كفايته ف الشهر ألف ر يد الفقي هو

أي أقل من النصف  فإن وجد النصف فما فوق لكن ما وجد الكفاية فيعتب مسكي. إذا) من 499
 ر فهذا مسكي. 600 ر فهذا فقي أما إذا وجد 400 ر ول يد إل 1000كانت كفايته 

الذين يرسلهم المام ليجمعون والعاملون عليها،  الذي يد نصف كفايته أو أزيد. قال: والمساكين،
أناس ي»عطnون من  أيوالمؤلفة قلوبـRهRم[ الزكاة فهؤلء يأخذون من الزكاة إل إذا كانت لم رواتب. قال: 

الزكاة لتأليف قلوبم إما أن يكونوا كفار فيعطون من الزكاة ليسلموا أو ضعفاء إيان فيعطون ليقوى 
إيانم أو يعطون من الزكاة لينفعوا السلم ف غرض آخر وهذا المر مرده إل ول المر هو الذي يقرر 

 ما أعطاهمالصلحة ف ذلك فإذا كان هناك مصلحة أعطى الؤلفة قلوبم لكي تتحقق مصلحة. عمر 
قال السلم اليوم قوي ولسنا باجة إل أن نؤلف قلب أحد. إذا) السألة تتلف من زمن لزمن ومن 

القصود بم الكاتبون العبيد يعطون من الزكاة ليصبحوا أحرارا. قال: وفي الرQقاب،  حالة إل حالة.قال:
الذين استدانوا إما لنفسهم أو للصلح بي الناس أي لغيهم فهؤلء يعطون من وهم والغار]مون، 

أي الاهدون الذين وفي سبيل ال، الزكاة. فمن أصابه دين يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين. قال: 
ليس لم رواتب وهذا يتلف عن اليوم فاليوش النظامية تستلم رواتب فل يأخذون من الزكاة. وإنا 

وهووابن السبيل القصود بم القاتلون الاهدون الذين ليس لم رواتب فإنم يأخذون من الزكاة. قال: 
السافر الذي انقطع ف بلد غي بلده وانقطعت نفقته فنعطيه من الزكاة ليجع إل بلده ولو كان غنيا ف 
بلده.
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،   قال الصنف:  oمن صنف oى واحدPلPع Rالقتصار Rأي يكن أن نعطى الزكاة كلها للفقي أو ويجوز
والفضلR تعميمRهRم[ لساكي أو لعاملي عليها أو غي ذلك  أي نقتصر على صنف واحد. قال: 

  فالفضل أن نعطي الثمانية أصناف جيعا. والتسويةR بينـPهRم[

قرابة الرجل هل يكن أن يعطيهم من الزكاة؟وتRسPن{ إلى من ل تلزمRهR مؤونتRهR من أقارب]ه]،   قال الصنف: 
الواب فيه تفصيل. أما قرابتك الذين أنت ملزم بالنفقة عليهم ل يعطون من الزكاة لن إعطائك إياهم 
من الزكاة معناه أنك تعطي نفسك لكن قرابتك الذين ل تلزمك نفقتهم، أقارب لك لكن نفقتهم 
ليست واجبة عليك فهؤلء أعطائهم أفضل من إعطاء غيهم لنا صدقة وصلة. 

الن سيبي الصنف عليه رحة ال الناس الذين ل يوز إعطائهم من الزكاة  ول تدفعR   قال الصنف:
مo ومواليهم، قال:  " وهؤلء آل البيت ل يعطون من الزكاة لن النب صلى 1هذا "ول تدفعR لبني هاش]

ال عليه وسلم منع ذلك وقال: "إنا ل تل لنا الصدقة" وقال: "إن موال القوم منهم" فإذا) بن هاشم 
وهذا الثالث، ما هو الصل؟ أصولوفرعo  وهذا الثان، ول لص[لoومواليهم ل يأخذون من الزكاة. قال: 

الرجل أي أبائه وأجداده وأمهاته وجداته ل يعطيهم من الزكاة لن هؤلء الصول إن كانوا فقراء فإن 
نفقتهم عليك أنت ل تعطيهم من الزكاة وإنا تعطيهم وتنفق عليهم من حر مالك، كذلك الفروع وهم 
الولد وأولد الولد، البناء أو البنات وإن نزلوا فهؤلء ل يعطون من الزكاة لنم إن كانوا أغنياء فل 
توز الزكاة للغن وإن كانوا فقراء فإن نفقتهم عليك أنت فل تعطيهم لنك إن أعطيتهم من الزكاة 
أعطيت نفسك.

فلوكافرo،  وهذا الرابع ل تعطى الزكاة للعبد لن سيده هو الذي ينفق عليه. قال:  وعبدo  قال الصنف:
أPو[ أي أهل فهل تزأه أم ل؟ فإن دPفـPعPها لمن ظنه أهل� فلم يكن تعطى الزكاة للكافر، ث قال: 
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 فإن أعطاها لرجل يظنه من أهل الزكاة  لم تجزئ[هR أعطاه لن يظنه ليس بأهل يقول الصنف:ب]العPك[س]
فظهر أنه ليس من أهل الزكاة فهل يب عليه أن يعيد إخراجها؟ قال نعم يب أن يعيد إخراجها إل ف 

 وهي إذا أعطى رجل ظنه فقي فظهر أنه غن فهنا تزأ لكن ما سوى  إ]لZ لغPن]ي� ظPنZه فق]يرا�صورة واحدة:
ذلك فل. يعن أعطى رجل يظنه غارم فظهر أنه غي غارم، أعطى رجل يظنه مكاتب فظهر أنه غي 
مكاتب، أعطى رجل يظنه ف سبيل ال أو ابن سبيل فظهر غي ذلك يقول ل تزأه لنا ل تقع 
موقعها، فلماذا استثنينا مسألة الغن إذا ظن فقيا؟ قالوا لن الغن والفقر قد يفى فقد ترى الرجل تظنه 
فقي وهو غن وقد ترى الرجل تظنه غن وهو فقي فهذا قد يفى ولذلك عذر فيه. إذا) إذا أعطاها لن 
يظنه أهل فظهر أنه غي أهل يعيد إخراجها إل ف صورة واحدة وهي إذا ظنه فقي فظهر أنه غن فإنا 
تزأ. كذلك العكس إذا أعطاها لن يظنه ليس بأهل فظهر انه أهل فل تزأ لنه أخرجها أصل بطريقة 
خاطئة ل تل له. 

ل] عن كفايPت]ه] وكفاية] من يمونRه سRنZةv   ث ختم الصنف هذا الباب بقوله:  وصدقةR التطوع بالفاض]
 ،vة PدZكPإذا) صدقة التطوع مت تكون سنة مؤكدة؟ بالزائد عن حاجتك أما أن يأت النسان فيتصدق مؤ

بقوت أولده فهذا ليس من السنة ول هو من الؤكد بل قد يأث النسان، "وكفى بالرء إثا أن يضيع من 
يعول" إذا) سنة مؤكدة بالفاضل عن نفسه وعن أولده. قال تكون سنة مؤكدة وكذلك تكون سنة مؤكدة 
ف الوقات الفاضلة وف الزمنة الفاضلة وف أوقات الاجات إذا) الصدقة قد تكون ف بعض الحوال 

لoأفضل منها ف أحوال أخرى فإذا كانت ف زمن فاضل كرمضان قال:  وفي رمضانP وزPمنo ومPكانo فاض]
 RلPأفض oةPف مكان فاضل كأن يتصدق ف مكة أو ف الدينة، ف أوقات الاجة إذا كان ووقت] حاج

بالسلمي ماعة أو ضرر أو كذا فتصدق ف هذا الوقت فل شك أن الصدقة ف هذا الزمن أو ف هذا 
الظرف أفضل منها ف غي ذلك.          
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  قال الصنف عليه رحة ال:

ك]تPابR اPلصQيPام]
الصوم هو إمساك بنية عن أشياء مصوصة ف زمن معي مصوص من شخص مصوص. ابتدأ   

ل]مo مRكPلZفo قPاد]رo الصنف عليه رحة ال ببيان من يلزمه الصوم قال:  اشتط ثلثة شروط: يـPل[زPمR كRلZ مRس[
مسل°°م فغي السلم ل يلزمه الصوم، مكلف وهو البالغ العاقل فأما الصغي والنون فل يب عليه الصوم.
قال: قادر والغي القادر هو الريض وهذا ل يلزمه الصوم. والغي قادر هو الذي ل يستطيع إما لكب أو 
لرض ل يرجى برئه وأما إن كان الرض عارض فإنه يكن أن يفطر ولكن يلزمه القضاء بعد ذلك، ث بي�

يPة] الصنف مت يب الصوم وبأي شيء يثبت دخول شهر رمضان، قال رحه ال بثلثة طرق: قال:  ب]رRؤ[
ل] Pل[ه]لPصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " رؤية اللل وهي الطريق الول لثبوت الشهر ودخول رمضان. ا" 

, قال: oل اكتب عندها أي واحد أي من رجل واحد إذا كان عدل قالوا لنه ثبت عن النب  وPلPو[ م]ن[ عPد[
مPال] صلى ال عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وقبل شهادة رجل أعراب ف إثبات الشهر. قال:  أPو[ ب]إ]ك[

 ,PانPع[بPوهذه الطريقة الثانية أي ثلثي يوم فمعناه أن ما بعد ذلك هو رمضان. الثالث: وهو مل نزاع ش
ن[هR كPغPي[مo وPجPبPلo وPغPي[ر]ه]مPا, وهو:  ث]ينP م] PلZلثPا PةPل يPت]ه] لPيـ[ إذا كان ليلة الثلثي من شعبانأPو[ وRجRود] مPان]عo م]ن[ رRؤ[

غيم أو قطر أو غبة فلم نستطع أن نرى اللل، فماذا نفعل؟ خلف بي أهل العلم والذهب فيه 
روايتان الصنف والتأخرون من النابلة يسيون على أنه إذا وجد الغيم أو وجد القطر فإنه يب صوم 
اليوم الذي بعده على أنه من رمضان احتياطا) ويستدلون لذلك " فإن غم عليكم فاقدروا له أي فضيقوا 

 أنه إن كان غيم أو عليه والتضييق عليه أن نصوم اليوم الذي بعده ويستدلون لذلك بفعل بن عمر 
قطر أصبح صائما) وإذا كان الو صحو وما رأوا اللل أصبح مفطرا)  قالوا وهو راوي الديث. والرواية 
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الثانية ف الذهب: وعنه ل يب معناه إذا وجد الغيم أو القطر فإنه ل يب صيام اليوم الذي يليه 
ويستدلون لذلك قول النب صلى ال عليه وسلم: " فإن غ»م عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلثي يوما) ". 

ار�ا   قال:  PهPنـ Pي
ب]لPة] أي اللل وPإ]ن[ رRئ] فهو لليلة القبلة إذا) إذا رأينا اللل ف النهار سواء أي فـPهRوP ل]ل[مRق[

قبل الزوال أو بعد الزوال فمعناه أن رمضان غدا).

ل� ل]وRجRوب]ه] ف]ي أPثـ[نPائ]ه]    قال:  هذه مسألة، وعندنا ثلثة مسائل متشابة فالسألة الول هيوPإ]ن[ صPارP أPه[

وPإ]ن[ صPارP هذه إذا صار أهل لوجوب الصوم ف أثنائه مثل أن يكون منونا) فيفيق أو صغي فيبلغ قال: 
ل� ل]وRجRوب]ه] ف]ي أPثـ[نPائ]ه]    الذي يلزمه؟ يلزمه أن يسك بقية النهار وأن يقضى هذا الذي يلزمه فماأPه[

ط]ر�ا, وسوف يذكره الصنف بعد قليل. الصورة الثانية:  إذا كان السافر قدم البلد أPو[ قPد]مP مRسPاف]رv مRف[

وقطع السفر ودخل الدينة وهو قد أفطر فما الذي يلزمه؟ يقول الصنف يلزمه أن يسك ث يقضى لنه 

أي ف أثناء النهار فكانت مفطرة وطهرت هذه أPو[ طPهRرPت[ حPائ]ضv أفطر هذا اليوم. الصورة الثالثة:قال: 

االائض فيلزمها أن تسك وتقضي.  أما القضاء فل إشكال بالنسبة لؤلء من كان  أPم[سPكRوا وPقPضPو[

مفطر فإنه يقضى، أما المساك لي شيء؟ قالوا المساك إنا هو لرمة هذا الوقت، نار رمضان، 

والذي أباح له أن يؤكل فيه وأن يفطر فيه انتهى والعذر الذي يبيح الكل أو الشرب أو الفطار انقطع 

كالسافر، والائض فاليض انقطع. من أصبح أهل) للوجوب ول يكن عليه واجب فأصبح واجبا)  هذا 

هو الذهب، والقول الثان أن كل هؤلء ل يلزمهم إل القضاء ما دام أن هذا الصوم إندش يلزمه قضاءه

ول يلزمه أن يسك وال ل يب علينا قضاء يومي لكن ل يعن أن يفطر على ذنب ل يفطر علنا) لئل 

يساء الظن ولئل يؤذى الناس.
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ك]ين�ا  قال:  مo م]س[  كما جاء ف تفسي بن عباسوPمPن[ أPف[طPرP ل]ك]بPرo أPو[ مPرPضo لP يـRر[جPى بـRر[ؤRهR أPط[عPمP ل]كRلQ يـPو[

رضي ال عنه ف قول ال تعال: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ إذا) هي ف حق الكبي والريض يطعم كل

 مسكينا) .30يوم مسكي يطعم ف رمضان 
 أي يقصر الصلة كل ومسافر يقصر أي الصوم هذا الول، وسن الفطر لمريض يشق عليه  قال: 

هؤلء يسن لم الفطر ولكن ل يب لن النب صلى ال عليه وسلم صام ف السفر وأفطر وأصحابه 
صاموا وأفطروا وقالوا الفطر يسن له هذا السافر لن النب صلى ال عليه وسلم قال ف بعض الحاديث 
" ليس من الب الصيام ف السفر " لكن إذا صام ل حرج عليه وإن أفطر ل حرج عليه كل ذلك جائز.

,  وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا� على أنفسهما:   مسألة أخرى: قال الصنف إذا قPضPتPا فـPقPط[
أفطرت الامل خائفة على نفسها من الصيام أو أفطرت الرضع خافت على نفسها من الصيام فإنا 

ي[ه]مPا مPعP اPل[]ط[عPام] م]مZن[ يPمRونR اPل[وPلPد P تقضي ول يلزمها شيء آخر. قال:  PدPلPى وPلPو[ عPمعناه إذا أفطرت أ
الامل أو الرضع خوفا) على الولد خافت الامل أن يتضرر الني وخافت الرضع أن ينقطع اللب 
فيتضرر الرتضع، قال فإنم يقضون ومع هذا القضاء يلزم الكفارة ولكنها ل تب على الامل والرضع 

ي[ه]مPا مPعP وإنا تلزم وتب على السئول على نفقة هذا الغلم أو هذا الني ولذا قال: PدPلPى وPلPو[ عPأ 
إذا) مPعP اPل[]ط[عPام] م]مZن[ يPمRونR اPل[وPلPد  أي تقضي ويلزمهما القضاء إذا أفطرتا خوفا على ولديهما اPل[]ط[عPام]

.عليهما القضاء والكفارة إنا تب على السئول عن الولد وهذا الذي روي عن ابن عباس 

فهل يصح صوم أPو[ جRنZ جPم]يعP اPلنـZهPار] هذه صورة أغمي عليه جيع النهار وPمPن[ أRغ[م]يP عPلPي[ه],   قال: 
مRهR, أحدها؟ ل يصح أحدها،قال: لاذا؟ لنما ل ينويا الصيام والذي جن ليس من أهل  لPم[ يPص]حZ صPو[
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ي اPل[مRغ[مPى عPلPي[ه]الصيام ول تصح منه العبادة فكلها ل يصح صومه. قال:   ، لاذا ل يقضى وPيـPق[ض]
النون؟

قالوا لن النون غي مكلف أما الغمى عليه فهو مكلف. الصورة الثالثة: رجل نام جيع النهار فهل 
يصح صومه؟ نعم يصح صومه لن هذا النائم يتصور منه العبادة تعتب عبادته صحيحة. هذا فيمن نام 
أو أغمى عليه أو ج»ن جيع النهار لكن لو أفاق جزء من النهار الذي أغمى عليه أفاق جزء من النهار 
وعاد إل الغماء صح صومه أم ل ؟ صح صومه، والذي جن أفاق جزء من النهار ث جن كذلك صح 
صومه. إذا) السألة ليست مفروضة ف مسألة من استيقظ بعض النهار أدرك جزء من النهار سواء أغمى 
عليه أو نائما) أو ج»ن، إذا أفاق جزء من النهار الصوم صحيح ولكن السألة ف من غاب جيع النهار. 
النون غي مكلف فل يصح منه الصوم. الغمى عليه ل يصح صومه ولذلك نلزمه بالقضاء.

,   قال الصنف:  مR فـPر[ضo إ]لZ ب]ن]يZةo مRعPيـZنPةo ب]جRز[ءo م]ن[ اPللZي[ل] ح{ صPو[ يقول صوم الفرض يتاج إل نيةوPلP يPص]
ف الليل وصوم النافلة يتاج إل نية ولكن هذه النية يكن أن تكون ف النهار " إنا العمال بالنيات "، 

ا ب]ن]يZةo نـPهPار�ا مRط[لPق�ا "من ل يمع الصيام قبل الفجر فل صيام له".  د� عPل[ مRف[س] ح{ نـPف[لv م]مZن[ لPم[ يـPف[ ما وPيPص]
معن هذا الكلم ؟ قال يصح نفل أي الصوم نفل من ل يفعل مفسد إذا) يشتط أن ل يكون قد أفطر 
أما إن أفطر ف النهار ث قال أصوم بقية النهار ل يصح مطلقا) يعن أول النهار آخر النهار قبل الزوال 
بعد الزوال ف أي وقت يصح. إذا) بالنسبة لصيام الفرض لبد من الليل لكي تكون النية قد شلت النهار
كله أما ف النفل فيمكن أن تكون النية ف النهار فإن نوى ف الصباح الساعة العاشرة نوى صيام نفل 
فهل يصح أم ل ؟ يصح بشرط أن يكون ل يأت بفسد، ويسب له هذا القدار الذي نواه.
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ا PهRامPك بـPيPانR اPل[مRف[ط]رPات] وPأPح[
ف]ه], أPو[ مRجPوZفo ف]ي جPسPد]ه]  انتقل الصنف عليه رحة ال إل بيان الفطرات، قال:   وPمPن[ أPد[خPلP إ]لPى جPو[

فكأن الصنف أشار إل ثلثة أشياء: البطن كPد]مPاغo وPحPل[قo ما هو الوف ف السد؟ مث�ل الصنف قال: 
عo كPانP "الوف"، واللق، والدماغ فإن أدخل  ، ما الذي يصل له؟ يفطر، إذا) من شPي[ئ�ا م]ن[ أPيQ مPو[ض]

 شPي[ئ�ا م]ن[ أدخل شيئا إل حلقه أو إل جوفه أو إل رأسه ف الداخل فإنه قد أفطر هذا هو معناه. قال:
ل]يل]ه ] رP إ]ح[ عo كPانP غPيـ[ ، ما هو إحليله؟ الحليل هي فتحة الذكر الفتحة الت يرج منها البول. إذاأPيQ مPو[ض]

يقول ل يفطر لن هذه الفتحة ل توصل إل أدخل شيء من هذه الفتحة ال الداخل هل يفطر؟
الوف توصل إل الثانة والثانة ليست من الوف هذا القصود.

ا إ]لPى فPم]ه]  قال الصنف:  Pه[ولRصRو Pد]عPة� بـPامPخRن PعPلPتـ  داخل الفم هل يعتب من الوف أم من الارج؟ أPو[ ا]بـ[
داخل الفم من الارج ولذا النسان لو وضع الاء ف فمه وتضمض وهو صائم ل يفطر، مت يفطر ؟ 
يفطر إذا وصل الاء ال اللق ولذا قال الصنف إذا ابتلع نامة بعد وصولا ال فمه أي خرجت من 
صدره وصلت إل فمه فهي ف الارج الن فإذا ابتلعها يعتب أدخل شيء إل جوفه وهذا مذهب جهور
أهل العلم. من أهل العلم وهذا القول الثان نصره ابن تيمية عليهم جيعا رحة ال يقول السألة ليست 
بوصول شيء إل الوف وإنا العبة بالكل أو الشرب أو ما يقوم مقام الكل والشرب. ذكرنا الرأي 
الثان وليس من النهج أن نذكر الرأي الثان لكن أحيانا أضطر لذكر الرأي الثان حت ل تلتبس فأنا 
أخشى من اللبس أخشى أن بعضكم يقرأ هذا ث يرج فيسمع القول الثان فل يدري هو نفس القول أم
قول ثان أم ما هي القضية فتلتبس المور، فحت ل تلتبس المور تفهم أن هناك قولن ف السألة. 
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تـPقPاءP فـPقPاءP,   قال الصنف:  أي استقاء عمدا) ففي الديث: "من ذرعه القيء فليس عليه القضاء أPو[ اس[
ومن استقاء عمدا فليقضي" ومعن استقاء أي طلب خروج القيء فأخرج القيء بفعله أما إذا غلبه 
القيء فخرج فإنه ل يفطر. هذا الثان.

نPى,   الثالث:  تPم[ أي طلب خروج الن أو خروج الن بفعله أما إن غلبه الن وخرج كالحتلم فإنهأPو[ ا]س[
ل يفطر.

أمن بسبب مباشرة بسبب لس فPأPم[نPى, أي بدون جاع دRونP اPل[فPر[ج]  4هذا الرابع رقم أPو[ بPاشPرP   قال: 
باشر لس الرجل الرأة أو  إذا) إذا أي باشر فأمذى.أPو[ أPم[ذPى  فما الذي يصل؟ يفطر هذا معناه، قال: 

 إذا صاحب هذه اللمسة أو هذه الباشرة إمناءالرأة الرجل فهل هذه الباشرة تفطر؟ قال الصنف تفطر
أو إمذاء، ل إشكال ف المناء لكن الشكال ف المذاء فالمناء يفطر لن النب صلى ال عليه وسلم 
يقول: " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله " فشهوته هذه شلت الماع وشلت خروج الن 
والستمناء شل ذلك. لكن هل الذي يفطر ؟ قال يفطر إن كان بباشرة على أي أساس؟ مرد قياس 
قاسوا الذي على الن قالوا أن كلها يرج بشهوة فهو مفطر وهذا مل نظر.

 إذا) إذا كرر النظر فأمن إذا) هنا خرج الن بأي سبب؟ النظر 5هذا رقم أPو[ كPرZرP اPلنZظPرP فPأPم[نPى,   قال: 
والذي قبله خرج الن بأي سبب؟ مباشرة وطبعا) مباشرة أقوى من النظر، لو خرج الذي بالنظر هل 
يفطر ؟ ل يفطر ل يذكرها، مت يفطر الذي عندهم؟ إذا كان مع الباشرة وهذا مل إشكال إذا) إذا باشر
فحصل من فإنه يفطر، وإذا باشر فحصل مذي يفطر، نظر نظرة واحدة فحصل من ل يفطر، كرر 
النظر فأمن قالوا يفطر.

ف[طPارP,   السادسة:  أي عزم على الفطر "إنا العمال بالنيات". 6هذا رقم أPو[ نـPوPى اPل[]
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   PمPجPت  السابع حجم أو احتجم أفطر الاجم والجوم فإنه مفطر، قال 7هذا رقم أPو[ حPجPمP, أPو[ ا]ح[
,الصنف:  PرPف[طPم]ه] أ تPار�ا ذPاك]ر�ا ل]صPو[ ا مRخ[  إذا) يفطر هذه السبعة الفطرات إنا تفطر بذه الشروط عPام]د�

الثلثة: أن يكون عامدا) لذا الفعل، متارا) لذا الفعل، ذاكرا) لصومه فإنه يفطر، يفهم منه إنه لو حصل 
هذا الفعل منه ناسيا) أو مكرها) أو بدون عمد وبدون اختيار وبدون ذكر فإنه ل يفطر.

, قال الصنف عليه رحة ال: PلPنـ[زPأPف P رZكPإ]ن[ ف Pعلى العموم فكر فأنزل ما سبق ذكرها فكل ما ل  ل
ت]ن[شPاقo حPل[قPهR, يسبق ذكره ل يفطر  ل يفطر ما السبب؟ السبب أن هذا أPو[ دPخPلP مPاءR مPض[مPضPةo أPو[ ا]س[

المر ل يصل منه باختيار يعن إذا دخل إل حلقه بدون اختياره فهذا أوصل الاء إل الوف فالشرط 
ما هو؟ إذا أوصل الاء إل الوف عامدا متارا ذاكرا هذا الذي يفطر، أما من نسي فشرب ل يفطر، 

وPلPو[ بPالPغP أPو[ زPادP عPلPى من تضمض فدخل الاء غصب عنه ل يفطر فهذا غي متار. قال الصنف: 
 oث PلPفلو بالغ ف الضمضة أو الستنشاق فوصل ال اللق هل يفطر؟ ل يفطر لن دخول الاء ليس ث

باختياره وإن كان هو فرط فالصنف أتى بذه الصورة يقول لن الذي يبالغ ف الستنشاق والضمضة 
يعتب مفرط ومالف فالسنة أن ل يبالغ ف الستنشاق ف حال الصوم لديث لقيط والسنة أل يزيد على
ثلث لكن لو خالف هذه الخالفة فإن هذه الخالفة ل علقة لا بالصوم لن وصول الاء إل الوف 
هنا ف هذا الثال ليس باختياره.

 نارا) خرج وPمPن[ جPامPعP ب]رPمPضPانP نـPهPار�اهنا نكتب الفطر الثامن وPمPن[ جPامPعP ب]رPمPضPانP   قال الصنف: 
و]ه] بذلك الليل فلو جامع ليل فل حرج  ر] شPبPقo وPنPح[ فعليه الكفارة. الشبق مرض يصيب النسان ب]لP عRذ[

فـPعPلPي[ه] اPل[قPضPاءRينفعه الماع يتأذى  فإذا جامع خف منه هذا الذى قال ومن جامع برمضان بدون عذر 
أي سواء كان ناسي أو جاهل أو مطئ فل يشتط الشروط الاضية عالا) متارا) عامدا) وPال[كPفZارPةR مRط[لPق�ا  
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كل هذه الشروط ل تدخل. إذا) لحظوا الن الفطر الخي وهو الماع يتلف عما سبق يتلف ف 
ماذا؟ يتلف عما سبق ف أمور: هو أشد ما سبق ولذا اختلف عما سبق ف أمور منها: أن من أفطر 
بماع تزيد عليه الكفارة بينما الفطرات الخرى ليس فيها إل القضاء أما هنا قضاء وكفارة هذا أمر، 
المر الثان: أن الفطرات السابقة يعذر النسان بعدم العمد والطأ أو النسيان وبالكراه أما الماع فإنه
ل يقبل فيه العذر فإنه يقضي ويكفر مطلقا).

ا   قال الصنف عليه رحة ال:  Pه ر]أي الرأة وPلP كPفZارPةP عPلPيـ[  إذا) الماع يدث من الرجل والرأة، مPعP اPل[عRذ[
الرجل ل يكن أن ي»كرnه على الماع لكن الرأة يكن أن تكره ولذا قال ول كفارة عليها مع العذر لكن 

ا الرجل ل لنه ل يتصور أنه ي»كرnه على الماع لن هذا يتاج إل استعداد نفس. قال:  Pه وPلP كPفZارPةP عPلPيـ[
ر]أي الرأة   أي إذا حصل منها الماع بعذر ولكن إذا حصل منها الماع بالرضا والختيار مPعP اPل[عRذ[

وليس هناك عذر يكون عليها القضاء والكفارة، وإن كان هناك عذر قال ل كفارة عليها ويب عليها 
,القضاء فهذا مفطر لكن تسقط عنها الكفارة، ما هو العذر؟ قال:  oل يPانo وPجPه[ رPاهo، وPن]س[ إ]ك[ Pو , oم نـPو[ Pكل ك 

ا ال[قPضPاءR,هذه أعذار إذا حصل منها الماع ف حال نوم أو إكراه أو نسيان أو جهل  Pه  ما هي وPعPلPيـ[
رPي[ن] مRتPتPاب]عPي[ن], فPإ]ن[ لPم[الكفارة؟ قال الصنف ف بيان الكفارة:  يPامR شPه[ د[ فPص] وPه]يP ع]ت[قR رPقـPبPةo, فPإ]ن[ لPم[ يPج]

د[ سPقPطPت[ ك]ين�ا, فPإ]ن[ لPم[ يPج] تQينP م]س[ تPط]ع[ فPإ]ط[عPامR س]  الكفارة. الدليل على ذلك حديث العراب الذييPس[
جامع ف رمضان وجاء النب صلى ال عليه وسلم وقال هلكت وذكر له القصة فأمره النب صلى ال عليه
n بطعام وقيل له تصدق به فقال على أهل بيت أفقر منها  وسلم بذه الكفارة وليست عنده كفارة فأ»ت¿
وال ما بي لبتيها أهل بيت أفقر منا فقال أطعمه أهلك" إذا) سقطت عنه لذلك قال تسقط إن ل تد 
كفارة.
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مPعP ر]يقPهR فـPيPب[تPل]عPه،R  انتقل الصنف ال مسائل أخرى، مكروهات ف الصوم، قال:   هذا وPكRر]هP أPن[ يPج[
الكروه الول: يمع الريق فيبتلع الريق، بلع الريق ل يفطر الصائم لاذا ؟ لن الريق هذا معدنه ولنه 
يتعذر المتناع عن بلع الريق إذا) بلع الريق ل يفطر، فما هو الكروه؟ الكروه هو جع الريق وابتلعه هذه
الزيادة هي الكروه أما أن يبتلع ريقه طبيعي فل حرج ف ذلك.

,   قال:  oامPعPط Rو[قPذPيكره هل يفطر ؟ ل يفطر لن ذوق الطعام يكون باللسان فل يصل إل الوف و
أما إن ذاق الطعام فوصله إل الوف فهذا مفطر، إذا) الكروه فقط هو ذوق الطعام بدون وصوله ال 
الوف.

لو مضغ اللبان ولو هذا اللبان ما فيه سكر ول يذوب ويدخل إل وPمPض[غR ع]ل[ك لP يـPتPحPلZلR,   قال: 
, الوف فهذا مكروه وليس بحرم يعن ليس بفطر، قال:  PرPف[طPأ [ل[ق]هPي ح[ا فPمRهPم]عPط PدPجPو ]إ]نPأي ذوق و

الطعام ومضغ العلك. 

لPة R  قال:  اكذلك مكروهة وPال[قRبـ[ Pو]ه وPتPهR.  ونو القبلة كالباشرة وPنPح[ مكروهه الذي تتحرك م]مZن[ تRحPرQكR شPه[
شهوته مع القبلة ومع الباشرة فيكره ف حقه أن يقبل أو يباشر لنه يعرض صومه للفطر ولكن إذا تيقن 
أنه إذا قبل أو باشر أنه ينزل فتصبح حرام لنه يقي عنده تيقن وغلب على ظنه قطعا أنه سيفطر أي 
سيقع ف الفطر.

رRمR  قال الصنف:  رRمR إ]ن[ ظPنZ إ]نـ[زPال�,  الن يعدد مرمات: وPيPح[ أي يرم هذا الفعل وهو القبلة أو وPيPح[
الباشرة إن كان يظن أنه ينزل فعند ذلك نقول له يرم عليك ذلك أما إذا ظن أنا ترك الشهوة تكون 
مكروهه وإذا كان يظن أنا ترك ل الشهوة ول ينزل تكون مباحة.
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] وPغPي[بPةv, وPنPم]يمPةv [ هذا الرم الثان لنه يصل إل الوف. قال:وPمPض[غR ع]ل[كo يـPتPحPلZلR,   قال:  vذ]بPوك
 o ك{دPأPب]ت RهRو هذه المور أصل مرمة من قبل الصوم وف الصوم ترم هذه المور ويتأكد من وPشPت[مv وPنPح[

تريه وتصبح هي أغلظ تريا).

يرR سRحRورo الن يعدد السنن، قال: وPسRنZ   قال الصنف:  يلR ف]ط[رo, وPتPأ[خ] "ل يزال الناس بي وPسRنZ تـPع[ج]
ما عجلوا الفطر وأخروا السحور " ورد عن النب صلى ال عليه وسلم كان يؤخر السحور فل يبقى بينه 

" ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت وPقـPو[لR مPا وPرPدP ع]ن[دP ف]ط[ر o وبي الفجر إل مقدار خسي آية. قال: 
أو وجب الجر إن شاء ال".

 يسن إذا قضى القضاء يعل القضاء متتابع وعلى الفور أي بعد يوم أيوPتـRتPاب]عR اPل[قPضPاءP فـPو[ر�ا   قال: 
العيد ويوم العيد ل يصوم لكن ما بعد ذلك هذا الفور. والتتابع أي ل يفرق بينهم هذه سنة لكن ليست
واجبة فلو أخر أو فرق ل يأث.

يرRهR  قال:  ر ] أي القضاءوPحPرRمP تPأ[خ] رo, إل رمضان آخر إ]لPى آخ] إذا) له أن يؤخر القضاء إل قبل  ب]لP عRذ[
ك]ينo عPن[ أي أخر إل رمضان آخر فPإ]ن[ فـPعPلP أن يأت رمضان الذي يليه  وPجPبP مPعP اPل[قPضPاء] إ]ط[عPامR م]س[

 , oم . إذا) إذا أخر حت إذا جاء رمضان الذي يليه روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبو هريرةكRلQ يـPو[
وقضى بعد رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكي هذا إن أخر بدون عذر، وأما إذا أخر لعذر فالقضاء
فقط. إذا) مت تب الكفارة إذا حصل التأخي؟ إذا كانت لغي عذر.

ل]كP أي رمضان آخر وPلPو[ قـPب[لP آخPرP  ف القضاء وPإ]ن[ مPاتP اPل[مRفPرQط R  قال:  PذPك Rن[هPع Pط[ع]مRأي عن كل أ
أي ل يصام عنه. إذا) ما هي الصورة؟ من وPلP يRصPامR, أي ليس من الثلث م]ن[ رPأ[س] مPال]ه], يوم مسكي 

عليه القضاء واستطاع القضاء ول يقضي ومات فإنه يرج من تركته ورأس الال وليس من الثلث يرج منه
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عن كل يوم قضاء إطعام مسكي لنه مفرط. وهذا هو قول أكثر أهل العلم قالوا روي عن عائشة وابن 
.عباس 

رv   قال الصنف:  رv م]ن[ حPج�, هذه مسألة جديدة: وPإ]ن[ كPانP عPلPى اPل[مPيQت] نPذ[ وPإ]ن[ كPانP عPلPى اPل[مPيQت] نPذ[
و]هPا   ةo, أPو[ نPح[ PلPو[ صPأ , oم يعن عليه حج نذر أي نذر أن يج ومات ول يج، نذر أن يصوم أPو[ صPو[

ومات ول يصوم، نذر أن يصلي ومات ول يصلي، هذه واجبات عليه بأصل الشرع أم بإيابه هو على 
. لاذا سRنZ ل]وPل]يQه] قPضPاؤRهRنفسه؟ هو أوجبها على نفسه وليست بأصل الشرع، قال: ف مثل هذه المور 

صيام رمضان الذي فرط فيه ل يقضيه، قال الصنف ول يصام؟ قالوا ما ورد الصيام عن أحد إل ف 
مسألة النذر يعن العبادات ل تؤدى عن الغي إن كانت مفروضة بأصل الشرع أما إن كانت واجبة 
بإياب العبد على نفسه فهذه الت تؤدى عنه، ما هو الدليل؟ الدليل أنم قالوا هذا الذي ورد أو جاء ف
الديث عن النب صلى ال عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام نذر فليصم عنه وليه " أي هي 
خاصة بالنذر. إذا) قال سن لوليه قضاؤه هذا مت؟ إذا مات وعليه شيء من النذر وأمكنه فعله ول يفعله 
هذا يقضى عنه وليه.

, لP مRبPاشPرPةR وPل]ي� o  قال: Rب إذا) هذا اليت الذي أوجب على نفسه وكان عليه نذر وفرط  وPمPعP تPر]كPةo يPج]
وما عمل هذا النذر ومات قبل أن يعمل النذر، ما الذي يلزم الول؟ يسن للول أن يقضى عنه هذا إذا 
ما كان عنده تركة أما إن كانت له تركة فإنه يب على الول أن يرج من تركته وفاء هذا النذر وإما أن 
يقوم الول بذا النذر أو ترج من تركته تقيق هذا النذر. كيف ترج من تركته ؟ يقولون ي»دفع إل 

, شخص يفعل هذا النذر وقالوا وف الصيام يدفع عن كل يوم مسكي. قال الصنف:  Rب وPمPعP تPر]كPةo يPج]
 o ل]ي�Pو RةPرPاشPبRم Pيعن ل يب عليه سواء عنده تركة أو ما عنده تركة وإنا يسن ف حق الول، فإن كان ل

ليس عنده تركة تصبح سنة ف حق الول، وإن كان عنده تركة نقول تب ف تركته وليست على الول. 
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فإما أن يقوم با الول وإما أن يعطي من التكة من يقوم با هذا معناه. انتقل الصنف إل الباب الخي،
قال:

RمRر PيZام] وPمPا يPح[ مRهR م]ن[ اPل[ مPا يRسPن{ صPو[

مR أPيZام] اPل[ب]يض ]قال:    ,  15 ، 14 ، 13وهي يRسPن{ صPو[ oالZوPت� م]ن[ ش نـPي[ن], وPس] ثـ[ "من وPال[خPم]يس وPال[]

ع] ذ]ي صام رمضان وأتبعه ست من شوال"  عR, وPت]س[ رR ثRمZ اPلتZاس] ر]مR, وPآكPدRهR اPل[عPاش] ر] اPللZه] اPل[مRح[ وPشPه[
مR عPرPفPةP ل]غPي[ر] حPاج� ب]هPا.  جZة], وPآكPدRهR يـPو[ "ما من أيام العمل الصال فيهن أحب إل ال من هذه الياماPل[ح]

مo وPف]ط[رR كم يوم مستحب؟ ذكر سبعة أيام والتقيم قد يزيد العشر" إذا) عندنا  مR يـPو[ وPأPف[ضPلR اPلصQيPام] صPو[
 , oم  وكان عمر وPكRر]هP إ]فـ[رPادR رPجPبo وهذا صيام داوود. ما اليام الكروهة الت يكره صيامها؟ قال: يـPو[

عPة]يضرب أكف التجبي الذين يصومون رجب ويتعبدونه لنه كان شهر يعظمونه ف الاهلية.   وPال[جRم[

اكتبوا عندها وإفراد المعة إذا) الذي يكره إفراد المعة " ل يصومن أحدكم يوم المعة إل أن يصوم قبله

 اكتبوا عندها وإفراد السبت " ل تصوموا يوم السبت إل فيما افتض عليكم ". وPالسZب[ت]أو يوم بعده ".

, QكZالشPما هو يوم الشك ؟ هو يوم الثلثي، إذا كان هناك غيم وقطر أم ل يكن هناك غيم وقطر؟ إذاو 

أيضا يكره طبعا وPكRلQ ع]يدo ل]ل[كRفZار], ل يكن أما إذا كان هناك غيم وقطر فليس بيوم الشك. قال: 

وPتـPقPد{مR كموافقة للكفار أما إذا قصد أن يصوم تعظيما) لعيدهم ورضا بعيدهم فهذا ل يوز. قال: 
مPي[ن]  مo أPو[ ب]يـPو[ وهذا السادس، نى النب صلى ال عليه وسلم: "ل يتقدم رمضان بصوم يوم أورPمPضPانP ب]يـPو[

مPا لPم[ يـRوPاف]ق[ عPادPة� ف]ي يومي إل رجل كان يصوم صوما) فليصمه" قال وتقدم رمضان بيوم أو يومي 
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QلRل[كPأي ف جيع ما سبق ذكره. إن وافق عادة ف رجب أو ف المعة أو ف السبت أو ف يوم الشك ا 

أو ف يوم عيد الكفار أو قبل رمضان بيوم أو يومي فل حرج. 
ي[ن] مRط[لPق�ا, اليام الت يرم صومها وPحPرRمP   قال:  Pل[ع]يدPا Rم العيدين " الضحى والفطر " نى النب صPو[

عPةo وPق]رPانo صلى ال عليه وسلم عن صوم يومي يوم الفطر ويوم الضحى  ر]يق] إ]لZ عPن[ دPم] مRتـ[ وPأPيZامR اPلتZش[
 من ذي الجة يقول يرم صومها إل ف حالة واحدة عن دم متعة 13، 12، 11أيام التشريق وهي 

ودم قران ﴿فصيام ثلثة أيام ف الج وسبعة إذا رجعتم ﴾ إذا) استثنيت هذه الصورة فقط. 

ر o   قال الصنف:  ما هو الفرض الوسع؟ الصلوات وPمPن[ دPخPلP ف]ي فـPر[ضo مRوPسZعo حPرRمP قPط[عRهR ب]لP عRذ[
المس هذا فرضها موسع معناه إذا دخل وقت الظهر مثل) هل يب عليه أن يصلى يكب ف أول 
الوقت؟ ل يب عليه، ف وسط الوقت ل يب عليه أما إذا ضاق الوقت وجب عليه. هب أنه قام ف 
أول الوقت وكب تكبية الحرام ودخل ف الظهر أصبح الوقت بالنسبة لن كب أصبح مضيق هذا معن 
ومن دخل ف فرض موسع حرم قطعه بل عذر. هل القضاء له يوم معي أم طول السنة هو وقت له؟ 
هو فرض موسع فإذا صام ف القضاء حرم قطعه إذ أنه كان موسعا) قبل الشروع فيه فإذا شرع فيه صار 
مضيقا).

رo قال الصنف:  رPةo كRر]هP ب]لP عRذ[ رP حPج� وPعRم[ إذا) ومن دخل ف فرض موسع يرم أن يقطعه أPو[ نـPف[لo غPيـ[
ومن دخل ف نفل يكره أن يقطعه ول تبطل أعماله قال الصنف غي حج وعمرة يعن كل النوافل إذا 
شرع فيها النسان فمكروه ف حقه قطعها إل ف نفل الج ونفل العمرة لقوله تعال: ﴿وأتوا الج 
والعمرة ل﴾ فإذا شرع ف نفل الج وجب إتامه ول يكره قطعه بل يرم قطعه ول يقطع ومن شرع ف 
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نفل العمرة وجب التام. إذا) من دخل ف الفرض الوسع ما حكمه؟ حرام، من دخل ف نفل غي حج 
وعمرة فقطعه مكروه، ف حج أو عمرة نفل) يرم قطعه.

قRه ع[ت]كPاف] وPلPوPاح] كPامR اPل] أPح[

  وقفنا عند أحكام العتكاف والعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة ال تعال هذا تعريف العتكاف بدأ
ع[ت]كPافR سRنZةv, الصنف عليه رحة ال ببيان حكم العتكاف فقال:  ودليل هذه السنية فعل النب وPال[

صلى ال عليه وسلم ومداومة عليه وفعل أصحابه من بعده وفعل أزواجه من بعده عليه الصلة والسلم.

ةv,   قال:  PلPي[ه] صPلPى عPتPف]يه] إ]ن[ أ RامPقRتـ oد ح{ م]مZن[ تـPل[زPمRهR اPل[جPمPاعPةR إ]لZ ف]ي مPس[ج] ومن تلزمه وPلP يPص]
هو الر الكلف الرجال الحرار البالغي الكلفي فعلم من ذلك أن الرأة ل تلزمها والصغي  الماعة ؟

فقال الصنف من تلزمه الماعة أي من تب عليه الماعة ل يوز له أن يعتكف ف السجد تقام فيه 
الماعة لنه لو اختلف ف مسجد ليس فيه جاعة سيضطر إل أحد أمرين إما أن يتك الماعة فيأث 
وإما يرج فيقطع اعتكافه خس مرات ف اليوم قال إن أتى عليه صلة معناه إن كان سيعتكف ف بعض
أوقات تأتى فيها الصلة كأن يعتكف ف يوم وليلة لكن لو أراد أن يعتكف وقتا) من النهار لو أن 
يعتكف ساعات مثل) يريد أن يعتكف ف الليل بعد صلة العشاء إل قبل الفجر أو ف النهار بعد 
الفجر إل قبل الظهر ل تأتى عليه صلة جاعة فيصح اعتكافه عند ذلك.

ل� يعن العتكاف وPشRر]طP لPهR   قال الصنف:  بR غRس[  يعن من الدث الكب لنه لو طPهPارPةv م]مZا يRوج]
كان جنبا) أو امرأة حائض مثل) فإن النب صلى ال عليه وسلم كما جاء ف الديث قال " السجد 

" وفيه مقال، إذا) شرط له طهارة ما يب الغسل كالنب مثل) ل يعتكف أو الائض  لائض ول لنب
من اليض ل تعتكف إذا كان الدم ينزل منها.
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رPهR   قال الصنف:  PذPإ]ن[ نPة] أي نذر العتكاف وPث PلZلثPا Pر دo غPيـ[ ةR ف]ي مPس[ج] PلZلصPو[ اPيعن السجد الرام أ
قال: فله أن يعتكف ف أي مسجد إذا) فـPلPهR ف]ع[لRهR ف]ي غPي[ر]ه], والسجد النبوي والسجد القصى. قال: 

من نذر أن يعتكف ف مسجد بعينه غي الثلثة قال الصنف فله فعله أي فعل أي فعل هذا النذر سواء 
كان صلة أو كان اعتكافا) ف أي مسجد لاذا ؟ لن جيع الساجد غي الساجد الثلثة تتساوى ف 
الفضيلة من حيث الصل إل هذه الساجد الثلثة أفضلها السجد الرام ث مسجد الدينة ث السجد 
القصى فإن نذر ف مسجد من مساجد السلمي غي هذه الثلثة فله أن يفعلها ف أي مسجد حت 
من الثلثة قال الصنف وف أحدها قال وإن نذر ف أحد هذه الثلثة فله فيه أي فيما نذر وف الفضل.
إذا) فإن نذر مثل) أن يعتكف ف هذا السجد أو يصلى ف هذا السجد الذي نن فيه الن غي الساجد
الثلثة فله أن يعتكف ف هذا السجد وف غي هذا السجد وله أن يعتكف ف القصى وله أن يعتكف 
ف الدينة وله أن يعتكف ف مكة وإن نذر أن يصلى أو يعتكف ف أحد الساجد الثلثة فله أن يفعله 
يب أن يفعله ف الذي حدده أو أعلى منه معناه لو نذر أن يصلى أو يعتكف ف السجد القصى فله 
أن يفعله ف القصى وله أن يفعله ف الدينة وله ف مكة وإن نذر أن ف الدينة فله أن يفعله ف الدينة أو
ف مكة لكن ل يزئه أن يفعله ف هذا السجد مثل) لنه غي الثلثة أو ف القصى لنه دون الدينة. 

, ف هذا الذي نذره وف]ي أPحPد]هPا فـPلPهR ف]ع[لRهR ف]يه],   قال الصنف:  Pف[ضPل] من هذه الثلثة قال: وPف]ي اPل[
Pق[صPى [  مR ] فPال[ PلZلسPي[ه] اPلPع Qب]يZالن Rد دR اPل[حPرPامR, ثRمZ مPس[ج] ا اPل[مPس[ج] PهRلPف[ضPأPبذا التتيب طبعا) وهذا و

التتيب معروف أصله لن الصلة ف السجد الرام بائة ألف صلة وف مسجد الدينة بكم ؟ بألف 
صلة وف السجد القصى بكم ؟ بمسمائة صلة.

ن[ه R   قال:  رRجR مPن[ ا]ع[تPكPفP مPن[ذRور�ا مRتPتPاب]ع�ا إ]لZ ل]مPا لP بRدZ م] ما هي هذه السألة ؟ قال ل يرج وPلP يPخ[
العتكف، العتكف لو دخل السجد ونوى العتكاف فهل له أن يرج أم ل ؟ الواب لو كان اعتكافه 
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سنة ليس نذرا) ليس واجبا) فإنه له أن يرج فإن خرج انقطع اعتكافه هذا معناه إن خرج بغي بدÔ بغي 
نقول ل يلزمه شيء إذا اعتكف  سبب, لمر ليس مهما, فإن اعتكافه ينقطع لكن هل يلزمه شيء ؟

اعتكافا) مسنونا) ث خرج قطع العتكاف ما الذي يتتب على ذلك ؟ يتتب على ذلك قطع العتكاف 
لكن لو أنه نذر العتكاف فإن العتكاف يكون ف حقه واجبا) قال هذا الذي نذر العتكاف ل 
يرج ، ول يرج من اعتكف منذورا) متتابعا). مثاله: نذر أن يعتكف العشرة الخية من رمضان منذورا) 
متتابعا) إل لا لبد منه يقول ل يرج إل لا كان منه لمر ضروري كالذي يرج للطهارة أو اللء أو 
للطعام لن السجد ليس به طعام, إذا) نفهم أنه من نذر اعتكافا) منذورا) متتابعا) فخرج من العتكاف إل
اللء ث عاد هل ينقطع اعتكافه بذا الروج؟ ل ينقطع لن هذا ما ل بد منه, أمر ضروري لكن لو 
خرج لمر له منه بد يعن يستطيع الستغناء عنه ليس ضروري ؟ نقول إذا خرج لمر له منه بد فإن 
اعتكافه ينقطع وإذا انقطع العتكاف ستحدث مشكلة الن, لن هذا العتكاف منذور واجب ما 
يوز قطعه بلف ما لو كان سنة.

هذا الذي اعتكف اعتكافا) منذورا متتابعا) ل يرج من العتكاف ل يرج من وPلP يـPعRودR مPر]يض�ا,   قال: 
العتكاف ليعود مريضا) لاذا ؟ أليس عيادة الريض أمر خي؟ الواب نعم هو خي ولكن ليس من المور

نPازPة� الضرورية يكن أن يعوده بعد ذلك أو أنه يتك هذه السنة. إذا) ل يعود مريضا،  هPدR ج] لن وPلP يPش[
معناه إذا نذر اعتكافا) متتابعا). هناك خروج يرجه دون اشتاط, لا لإ]لZ ب]شPر[ط o هذه المور له منها بد 

بد منه كالطهارة واللء الطعام يتاج للوضوء يرج ول ينقطع, وهناك خروج آخر يقطعه إل إذا 
اشتطه، ما هو الذي يقطعه إل بالشرط فل يقطعه؟ قال: مثل عيادة الريض وشهود النازة هذه إذا كان
قد اشتط قبل اعتكافه أي نذر أن يعتكف العشرة الخية من رمضان واستثن عيادة الريض أو أن 
يشهد جنازة أو غي ذلك من أعمال الب والي فإن اشتط فله أن يرج إذن خروجه لعيادة الريض أو 
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شهادة جنازة إن كان بشرط ل يقطع العتكاف وإن كان بغي شرط قطع العتكاف لاذا ؟ قالوا لن 
الشتاط يصيه كالستثن إذا) هو مستثن من نذره ، نذر أن يعتكف عشرة ليال واستثن وقت النازة 
ووقت عيادة الريض هذه ما أنذرها لنه استثناها ل ينذرها.

دRهR,    قال الصنف:  ءR اPل[فPرPج] يـRف[س] - ما يرج، الروج1إذا) عندنا الفسد الول للعتكاف ما هو؟وPوPط[
- ووطئ ف الفرج أيضا) يفسد لنه قال 2لا منه بد, إذا خرج لمر ليس ضروري, هذا يفسده. 

تعال: ﴿ول تباشروهن وأنتم عاكفون ف الساجد﴾. 

رPةo,   قال:  ا إ]نـ[زPالv ب]مRبPاش] PذPكPلنا تشملها الية قال: وoم]ينPي RةPارZفPه] ك[ادPس]ف - إنزال بالباشرة. 3. وPيـPل[زPمR ل]]
إذا فعل شيء من ذلك ما الذي يتتب ؟ قال ويلزم لفساده كفارة يي لاذا ؟ والكلم الن ف 
العتكاف النذور, لنه اعتكف أو نذر اعتكافا) معينا) بزمن معي فلما أفسده أخل بالشرط نقول أنه 
نذر أن يعتكف العشرة الخية من رمضان إذا) يلزمك عشرة أيام ويلزمك أن تكون ف رمضان وإذا) أنت
أفسدتا الن ف رمضان فتكفر كفارة يي عن الخلل بالزمن إذا) تلزمك العشرة لكن ف غي رمضان 
وتكفر عن الخلل بالزمن لن رمضان انتهى ما نستطيع أن تعيده إذا) لو نذر أن يعتكف عشرة أيام 

تعيد العتكاف عشرة أخرى لنك نذرت  متتابعة فاعتكف خسة ث أفسد العتكاف ماذا نقول له؟
عشرة متتابعة تعيدها فقط وما نقول كفارة يي لاذا ؟ لنه ما حدد زمن هو نذر عشرة أيام سواء ف 
رمضان أو ف شوال أو ف ذو القعدة أو ف الج أو غيها, فإذا أفسد العشرة الول يعيد عشرة ثانية 
حت يأت بعشرة كاملة كما نذر لكن الشكال إذا حددها ف زمن معي قال عشرة أيام ف وقت كذا ث 
أفسدها أفسد اعتكافه فلم يأت بالعتكاف ف الزمن الذي حدده فنقول تأتى بذا العتكاف ف زمن 
آخر وتكفر عن الخلل بالزمن.
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ت]نPابR مPا لP يـPع[ن]يه   قال الصنف:  , وPاج[ ت]غPالRهR ب]ال[قRرPب] يسن للمعتكف أن يشتغل بالطاعات وPسRنZ ا]ش[
والقربات لن الصل ف العتكاف لزوم السجد لطاعة ال تبارك وتعال واجتناب ما ل يعنيه لن هذا 
الذي ل يعنيه يشغله عن الطاعة والعبادة والقربة ل تبارك وتعال. انتهى الصنف من كتاب الصوم 
وانتقل الن إل كتاب الج والعمرة.

RةPر ك]تPاب اPل[حPج{ وPال[عRم[

رPةRقال الصنف:    ، ما هو الج ؟ الج ف اللغة هو القصد وف الشرع قصد مكة ك]تPاب اPل[حPج{ وPال[عRم[

لعمل مصوص ف زمن مصوص. 

  قال الصنف عليه رحة ال: وأما العمرة فهي إحرام وطواف وسعى وحلق هذه الربع أعمال هذه 

بPان]العمرة قال الصنف:    التثنية تعود للحج والعمرة معناه أن الج والعمرة كلها واجب على من؟يPج]
ل]م]  تPط]يع ] "،3" اPل[مRكPلZف] "،2"، اPل[حRر� "1"عPلPى اPل[مRس[  ".4" اPل[مRس[

ل]م]   قال: الشرط الول هو السلم فالكافر ل يب عليه فالشروط هذه تتلف ليس بدرجة  اPل[مRس[
واحدة بعض هذه الشروط شروط واجبة يعن إذا وجدت وجب الج وبعضها شروط صحة بعن إذا 
عمل الج وهى موجودة فالج صحيح وإذا اختلت فالج ل يصح وبعضها شروط إجزاء بعن إذا 
حصل الج وهى موجودة فهذا الج يزئ عن حجة السلم وإذا كان حصل الج وهذا الشرط غي 
موجود فهذا الج ل يزئ عن حجة السلم. ما هي هذه الشروط؟ هي خسة لن التكليف شرطان. 
ما هو التكليف؟ التكليف هو البلوغ والعقل. إذا) هي خسة شروط السلم والبلوغ والعقل والرية 
والستطاعة.
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  أول): السلم الشرط الول هو شرط وجوب وصحة وإجزاء، شرط وجوب فل يب على غي 
السلم ، وشرط صحة ل يصح من غي مسلم، إجزاء فل يزئ غي السلم هذا معناه أن هذا الشرط ل 
يصح الج إل به ول يزئ إل به.

الرية هي شرط وجوب وإجزاء فقط ليست شرط صحة وشرط وجوب فغي الر " العبد اPل[حRر� ] ثانيا):   
" ل يب عليه وهل يزئه عن حجة السلم لو حج؟ الواب ل يزئه, يلزمه أن يج بعد أن يصبح 
حرا)، هل يصح حجة العبد ؟ الواب نعم ويكون نفل) .

لبد من تفصيل (البلوغ والعقل) العقل هو الول مثل السلم، العقل شرط وجوب   اPل[مRكPلZف]:  ثالثا)
وصحة وإجزاء، معن ذلك أن النون ل يب عليه الج أصل) (شرط وجوب)، والصحة: ل يصح منه 
الج، وإجزاء: ل يزئه إذا حج لنه ما صح أصل) من حج ف حال النون، ل يب عليه الج ول 
يصح منه لن النون ل يعقل النية ول تصح منه العبادة, هل لو عمل أركان الج هل نقول بعد أن 
يفيق من جنونه خلص حججت حجة السلم بل نقول عليك حجة السلم .

  رابعا): البلوغ وهو شرط وجوب وإجزاء مثل الرية فالصغي دون البلوغ ل يب عليه لكن يصح حجه 
نفل) ول يزئه عن حجة السلم .

تPط]يع ]   خامسا):  قال الصنف هذا الشرط الامس وهذا شرط وجوب فقط الستطاعة شرط اPل[مRس[
وجوب فقط ما معن شرط وجوب معن غي الستطيع ل يب عليه ولكن لو حج يصح أم ل يصح ؟ 
يصح. ويزئه عن حجة السلم أم ل يزئه؟ يزئ.

ر] مPرZة� قال الصنف:  وجوب الج مرة واحدة وكذلك العمرة تب مرة واحدة ف العمر  واحدة ف]ي اPل[عRم[
يعن ليس على التاخي. بعن من توفرت فيه عPلPى اPل[فPو[ر], وكل هذا جاءت فيه النصوص الصرية. قال: 
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هذه الشروط: مسلم، حر، مكلف، مستطيع وهى شروط الوجوب فإنه ل يؤخر الج, يرج إل الج 
على الفور ول يؤخره.

رPةo قـPب[لP طPوPاف]هPا وPفRع]لP إ]ذPن[ وPقـPعPا فـPر[ض�ا قال الصنف:  ما صورة هذه  فPإ]ن[ زPالP مPان]عR حPج� ب]عPرPفPةP وPعRم[
السألة ؟ يقول إذا زال الانع ف الج بعرفة وعمرة قبل طوافها يعن لو أن رجل حج ول تكتمل فيه 
شروط حجه ليس واجب حج نافلة وهذا متصور ف عبد وف صغي غي بالغ, نذكر مثال واحد نقول 
الصغي غي البالغ لو أنه بلغ ف عرفة لا ابتدأ الحرام كان صغيا) حجه نفل ليس فرض فلما وصل عرفة 
بلغ أصبح من أهل الفريضة الن فهل لو أكمل الج الن  حج فريضة يعن يزئه عن حجة السلم ؟ 

 لاذا عرفة؟ القصود الن أن أركان الج كلها ل يفعلها إلزPالP مPان]عR حPج� ب]عPرPفPةPالواب نعم, مت؟ قال: 
بعد البلوغ طواف وسعى وإحرام وهى أركان الج إحرام وهذا موجود والوقوف بعرفة وهو الن موجود 
بعرفة بالغ ث السعي والطواف فإذا حصلت الركان كلها ف حالة البلوغ فإن هذا الج هو حجة 
السلم أجزئه. قال وإن زال مانع حج بعرفة وفعل الج وقع فرضا) لكن هب أن هذا الصغي الذي أحرم
بالج وقلنا حجه نافلة وليس فرضا هب أنه خرج إل عرفة وبعد عرفة ذهب إل مزدلفة وف مزدلفة بلغ 
أصبح بالغ هل يصبح حجة هذا حج فريضة ؟ الواب ل لن ف ركن من الركان صدر منه قبل البلوغ 
فل يكن أن يكون حجه حجة السلم وجزء منه عمله وهو من أهل الوجوب وجزء منه عمله وهو 
ليس من أهل الوجوب هذا ف الج بعرفة.

ا  قال:  Pه[افPوPط Pل]بPقـ oةPر طواف وسعى وحلق وتقصي, أحرم وهو صغي, بعد  ، العمرة ما هي ؟وPعRم[
الحرام بلغ أصبح من أهل التكليف فأتى بالطواف والسعي واللق والتقصي وهو مكلف إذا) هذه العمرة
عمرة السلم أم ل ؟ نعم هي عمرة السلم قال الصنف فإن زال مانع حج بعرفة السؤال الن هل 
يكن أن يكون أتى بركن من أركان الج قبل عرفة أم ل يكن؟ الشكال لو أنه سعى قبل عرفة سعي 
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الج ث ذهب إل عرفة وف عرفة بلغ فهل يصلح هذا الج عن حجة السلم؟ ما يصلح ذلك عن 
حجة السلم لاذا ؟ لن الركان ل تأت كلها ف حالة البلوغ هناك ركن حصل ف حالة الصغر، ونقول
لاذا ل نأمره بإعادة السعي؟ نقول ما نأمره بإعادة السعي لنه ل يشرع إعادة السعي ول الزيادة ف 
السعي, السعي سبعة أشواط فل يشرع أن نزيد ثامن ول تاسع ول يشرع أن نكرر السعي نعيده مرتي 
هذا غي مشروع. القاعدة أصبحت ما هي؟ القاعدة أنه لو أتى بالركان كلها ف حالة البلوغ اعتبنا هذا
الج حج فريضة وكذلك العمرة 

وPإ]ن[ عPجPزP ل]ك]بPرo أPو[ مPرPضo لP يـRر[جPى بـRر[ؤRهR لPز]مPهR أPن[ يRق]يمP مPن[ يPحRج{ عPن[هR وPيـPع[تPم]رR م]ن[   قال الصنف: 
بPا,  PجPو Rي[ثPعجز عن الج لكب أو مرض ل ي»ظن أنه يبئ من هذا الرض مرض مزمن ما يلزمه؟ يلزمه ح

أن يقيم من يج عنه ويعتمر من حيث وجب الستطاعة شرط من شروط الوجوب ، هل الكبي ف 
السن أم الريض هل هو مستطيع ؟ الواب أن هذا الكبي ف السن ليس مستطيعا ببدنه ولكن قد يكون
مستطيع باله فإن هذا الستطيع يستطيع بالبدن يلزمه أن يأت الج ببدنه لكن ل يستطيع بالبدن بسبب
الكب أو الرض نلزمه بالال فنقول إذا كان عندك مال تنيب عنك رجل وتتول أنت النفاق عليه ويقوم 
هو بالج والعمرة وإذا كان هذا غي الستطيع بالبدن ما عنده مال نقول ل يلزمك ل بالبدن ول بالال 

وPإ]ن[ عPجPزP ل]ك]بPرo أPو[ مPرPضo لP يـRر[جPى بـRر[ؤRهR لPز]مPهR أPن[ يRق]يمP مPن[ يPحRج{ عPن[هR وPيـPع[تPم]رR م]ن[  ولذا قال الصنف:
بPا,  PجPو Rي[ثPمعناه أنه سيدفع مال ليقيم من يج عنه من أين؟ قال الصنف من حيث وجبا. معناه إذا ح

كان هذا الشخص من سكان مدينة الرياض فينيب شخص من الرياض لن الج وجب عليه ف 
الرياض هذا القصود وإن كان من أهل جدة فينيب شخص من جدة لكن إذا كان من الرياض ل ينيب 
أحد من جدة.
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ز]آن]ه]  قال الصنف:  رPام] نPائ]بo يعن الج والعمرةويRج[ رPأ[ قـPب[لP إ]ح[  هذه مسألة فرعية عما سبق  مPا لPم[ يـPبـ[
الن أن قلنا غي الستطيع الكبي ف السن أو الريض ل يستطيع أن يذهب فماذا يفعل؟ ينيب غيه, 
هب أنه أناب غيه وبعد النابة برئ فهل تكفي النابة أم ل؟ هو مريض ف جدة أناب شخص من 
جدة قال يا فلن تفضل مصاريف الج أنبتك وحج عن أخذ البلغ فبئ الريض هل يوز أن ينيب عنه
الن بعد أن برئ ؟ عندنا حالن إما أن يبئ قبل أن يرم النائب وإما أن يبئ بعد أن يرم النائب فإن 
برئ قبل أن يرم النائب فل يوز أن يرم ول تصح هذه النيابة لنه برئ ويستطيع أن يج بنفسه لكن 
الشكال إن تلبس النائب بالحرام للحج والعمرة ث برئ الصيل فهل يزئه؟ ما تستطيع أن تلل 
النائب من إحرامه, قال الصنف فإن هذا الحتام يزئ عن الصيل أي ل يلزم الصيل حج ول عمرة 
ما ل يبئ ويزئانه ما ل يبئ قبل إحرام النائب أما إن برئ قبل إحرام النائب فل يصح أن يج عنه 
أحد إذن بجرد إحرام النائب فل يصح أن يج عنه أحد بجرد إحرام النائب يكون سقط هذا عن 
الصيل.

رPمv أPي[ض�ا,    قال الصنف رحه ال تعال:  يريد للمرأة مرم من هو الرم؟ الرم من يرموPشRر]طP ل]]م[رPأPةo مPح[
عليها بنسب أو سبب مباح مثل المهات وإن علون والبنات وإن نزلن والخوات وبنات الخوات 
وبنات الخوة بالنسبة للرجال والعمات والالت كذلك من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة 

رPمv أPي[ض�ا, الب وزوجة البن هؤلء الارم. قال:  لن النب صلى ال عليه وسلم نى وPشRر]طP ل]]م[رPأPةo مPح[
عن الرأة تسافر إل بحرم وهذا طبعا) وجوب الرم إن كان الج ستحتاج فيه إل سفر أما ل يتاج إل 

ن[هR سفر فل تتاج فيه الرم، قال:  تـPنPابPت [ أي من الرم فPإ]ن[ أPي]سPت[ م] مثل الكبي ف السن والريض ا]س[
الذي ل يرجى برئه.
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ت]ه ]أي الج والعمرة وPإ]ن[ مPاتP مPن[ لPز]مPاهR   قال الصنف:  Pك[رPت ]ا م]نPر]ج إذا مات من لزماه الج والعمرة أRخ[
وما حج فنخرج من تركته من يج عنه ويعتمر من جيع ماله كالدين إذا) نرج من تركته وليس من الثلث 
فل نسب الثلث ونقول نج عنه من الثلث ويعتمر عنه ..ل بل من أصل الال وليس من الثلث لن 
هذا دين ل تبارك وتعال ل يؤده. إذا) من جيع ماله كالدين.

رPامo   قال:  لvسواء كان بعمرة أو بجوPسRنZ ل]مRر]يد] إ]ح[ رo, وهذا الول  غRس[ يسن له أن  أPو[ تـPيPم{مv ل]عRذ[
يغتسل كما كان النب صلى ال عليه وسلم يفعل إذا تعذر الغسل تيمم قد يكون عنده عذر ينعه من 

,الغتسال أو ل يوجد ماء فإنه يتيمم. قال:  vظ{فPنPتـPيسن له التنظف لزالة الوساخ والشعر والظفر. و 
, قال:  oنPدPف]ي ب vي{بPطPتPيسن له أن يتطيب كما كان النب صلى ال عليه وسلم يفعل، و , oو[بPف]ي ثـ Pر]هRكPو

وكره تطيب ف ثوب كره تطيب ف ثوب لاذا ؟ لنه إذا طيب الثوب وخلعه فإنه ل يوز له أن يلبسه مرة
أخرى أما إذا طيب الثوب قبل الحرام قبل أن ينوى الحرام ث أحرم هل يلع هذه اللبس ؟ ل يلعها 
يستديها لكن إذا خلع شيء منها ل يرجع يلبسه مرة ثانية فله استدامة الطيب لكن ليس له ابتداء لبسه
إذا ل يطيب لبسه وإنا يطيب بدنه فقط. فإذا أحرم بعد ذلك والبدن فيه الطيب هل يضره هذا الطيب 
الذي على البدن؟ ل, استدامته ل يضر ولكن ابتدائه هو الذي يضر فلو كان بدنه ملطخ بالطيب قبل 
الحرام فأحرم وهو عليه فما فيه إشكال وإنا بعد ذلك فل يستديه.

رPامv ب]إ]زPارo وPر]دPاءo أPبـ[يPضPي[ن]   قال الصنف:  يسن ذلك أن يرم ف إزار ورداء, الزار الذي يغطي وPإ]ح[

النصف السفل من السد والرداء هو الذي يغطى النصف العلى من السد قال أبيضي قالوا ل 

يسن أن يكون إحرامه عقب فريضة كماعPق]ب] فPر]يضPةo البياض أفضل الثياب كما جاء ف الديث. قال: 

يo فعل النب صلى ال عليه وسلم،  عPتـPي[ن] ف]ي غPي[ر] وPق[ت] نـPه[ يعن ل يكن هناك وقت فريضة فإنه أPو[ رPك[
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يسن أن يعل إحرامه عقب ركعتي من النفل لكن ف غي وقت النهي أما إذا كان ف وقت النهى فل. 

ما هي هاتان الركعتان ؟ هاتان الركعتان ل ينوى با الحرام ليستا ركعتا إحرام فل يوجد شيء اسه ركعتا

إحرام. وإنا ينوى نفل مطلق ويرم عقب النفل الطلق إذا) أن يعل إحرامه عقب صلة إن كانت فريضة

هذا أكمل وإن كانت نفل ل حرج لكن ماذا ينوى بذه النافلة ؟ ينوى با النفل الطلق إن كان ف 

البيت وإن كان ف السجد ينوى با تية السجد أو يصلى سنة من السنن الرواتب ث يرم عقب ذلك.
ونية الحرام شرط بعن أن هذا الذي يريد أن يج أو يعتمر لو أنه ل ينو الحرام وPن]يZتRهR شPر[طv,    قال: 

فإنه ل يصح إذا) ليست السألة أن يصلى ركعتي وليست السألة أن يلبس ليست السألة أن يرج إل 

عرفه ما ل ينو الحرام فإنه ليس بحرم ول يكون مرما) بعن ل تلزمه أحكام الرم إل إذا نوى بقلبه. إذا)
النية شرط للحرام فإن نوى بقلبه أصبح مرما) بعن أنه قبل أن ينوى بقلبه له أن يلبس له أن يتطيب له 
أن يغطي رأسه حت لو لبس الناشف اليوم ليس هناك إشكال لن لبس ملبس الحرام هذه ليس هو 
الحرام, الحرام أن ينوى بقلبه لذا بعض الناس يكن أن يلبسها ف البيت لكن ينوى ف السيارة فإذا 
نوى ف السيارة أصبح الن مرم ل يوز له الطيب ول يوز له بقية الظورات.

ت]رPاطR ف]يه] سRنZة v  قال الصنف:  ش[ يعن والشتاط ف الحرام سنة يسن أن يشتط ماذا يشتط ؟ أن وPال]
يقول " اللهم إن حبسن حابس أو منعن مانع فمحلي حيث حبستن " لديث بضاعة بنت الزبي.

ر]مP    انتقل الصنف عليه رحة ال إل بيان أنواع النسك، قال:  , وPهRوP أPن[ يRح[ Pن[سPاك] اPلتZمPت{ع] وPأPف[ضPلR اPل[
هPا, ثRمZ ب]ه]  نـ[ هRر] اPل[حPجQ وPيـPف[رRغP م] رPةo ف]ي أPش[  ث الفراد وهذا الكلم يتاج إل وقت.ف]ي عPام]ه]أي بالج ب]عRم[

,   قال الصنف:  Pن[سPاك] اPلتZمPت{ع] وأنواع النسك ثلثة: التمتع والقران والفراد ويقول الصنف وPأPف[ضPلR اPل[
 قالوا لن هو الذي تناه الرسول صلى ال عليه وسلم وود لو أنه استقبل 0أفضل هذه النساك التمتع
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 إذا) ما هو التمتع؟ قال 0من أمره ما استدبر لتمتع, فكان هذا هو الذي اختاره عليه الصلة والسلم
رPةo الصنف ف بيان التمتع:  ر]مP ب]عRم[ هRر] اPل[حPجQ " 1"وPهRوP أPن[ يRح[ ا" 2"ف]ي أPش[ Pه نـ[ أي ثRمZ ب]ه] "، 3 "وPيـPف[رRغP م]

" وهذه شروط التمتع, إذا) التمتع كالتال أن يرم بالعمرة ف أشهر الج 5 "ف]ي عPام]ه]" 4يرم بالج "
ويفرغ منها أي يطوف ويسعى ويلق ويقصر ف أشهر الج ث بعد ذلك يرم بالج ف نفس السنة 
ويبقى شرط واحد ل يذكره الصنف وهو تعمد أل يذكره لنه سيذكره بعد ذلك ف شروط وجوب الدم,
فهذا هو الذي نعتبه متمتع الن, فالتمتع على قول الصنف هو شخص أتى بعمرة تامة وفرغ منها ف 
أشهر الج ث أحرم بالج ف نفس السنة فهذا يسمى متمتع.

  سؤال: هل يب على التمتع الدم أم ل يب عليه الدم؟ يب على التمتع الدم بشرطه إن كان هذا 
التمتع آفاقي ليس من أهل الرم فإن الدم واجب عليه وإن كان التمتع من أهل مكة أو من هو حول 
مكة قريب منها بسافة قصر أي ل يسكن بعيدا عن مكة مسافة قصر فإن هذا ل يب عليه دم وإن 
كان آفاقيا فإنه يب عليه الدم. إذا) من توافرت فيه هذه الشروط هذا هو الذي يب عليه الدم لكن 
هل يلزمه الدم أو ل: يلزمه إن كان من خارج مكة ول يلزمه إن كان من أهل مكة لقول ال تعال: ﴿
ذلك لن ل يكن أهله حاضري السجد الرام﴾ فمن ل يكن أهله حاضري السجد الرام فإن هذا هو 
الذي يلزمه الدم, قال تعال: ﴿فمن تتع بالعمرة إل الج فما استيسر من الدي﴾ ما استيسر من 
الدي واجب على من؟ ﴿ذلك لن ل يكن أهله حاضري السجد الرام﴾ إذا) الدي يكون واجبا على 
من كان ليس من أهل مكة أما من كان من أهل مكة أو حولا قريبا بينه وبي مكة مسافة قصر فإنه ل 
يلزمه الدي. إذا) التمتع هو الذي جاء بعمرة تامة وفرغ منها ف أشهر الج ث حج من نفس السنة.  
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فـ[رPادR  قال الصنف:  ر]مP ب]حPج� ثRمZ  أي ف الفضلية يلي التمتع الفراد, ما هو الفراد؟ ثRمZ اPل[] وPهRوP أPن[ يRح[

Rن[ه رPةo بـPع[دP فـPرPاغ]ه] م] . إذا) الفراد هو أن يرم بالج وحده, والصنف قال ث بعمرة فيقصد أنه لو أراد ب]عRم[
أن يعتمر فليعتمر بعد الج وليس بشرط لنه لو ل يعتمر بعد الج يعتب مفردا كذلك.

 وهذا الثالث, والقران له صورتان باختصار صورة القران الجالية أن يمع بي وPال[ق]رPانR   قال الصنف: 
الج والعمرة كلها بنسك واحد أي بإحرام واحد, إذا) التمتع جاء بج وعمرة لكن بكم إحرام؟ 
بإحرامي منفصلي, الفرد جاء بج فقط بإحرام واحد لكن لج فقط ومسألة العمرة بعد ذلك هذه ل 
علقة لا بالفراد فما تلزم ف الفراد فإذا أراد أن يعتمر بعد ذلك اعتمر أي يفعل ما يشاء. أما القران 
فهو أن يرم بالج والعمرة بإحرام واحد, ينوي الج والعمرة ويمع بي النسكي ما ها؟

ر]مP ب]ه]مPا مPع�ا  وPال[ق]رPانR   قال الصنف:  هذه هي الصورة الول كأن يرم وينوي بقلبه الج والعمرة أPن[ يRح[
وإذا لب قال لبيك حجة وعمرة أو لبيك عمرة وحجة والفرد يقول لبيك حجة والتمتع سيقول ف إحرام 
العمرة لبيك عمرة وف إحرام الج لبيك حجة لنا مفصلة والقارن يقول لبيك حجة وعمرة أو لبيك 
عمرة وحجة يرم بما معا. 

لPهR أي بالعمرة أPو[ ب]هPا   الصورة الثانية يقول:  خ] اأي الج ثRمZ يRد[ PهPافـPوPف]ي ط [وعRلش{رPا Pل]بPا قـPه . إذا) عPلPيـ[
الصورة الثانية أن يرم بالعمرة وقبل أن يشرع ف العمرة: ما هو أول عمل ف العمرة؟ الطواف, فنوى 
العمرة فقط وقبل أن يشرع ف أعمال العمرة أحرم بالج, أصبح جع بي حج وعمرة ف نية واحدة. إذا) 
لا طريقتان إما أن ينوي الج والعمرة معا فيقول لبيك حجا وعمرة أو يرم بالعمرة فقط فيقول لبيك 
عمرة وقبل أن يطوف يرم بالج فيقول لبيك حجا فيدخل الج على العمرة. قال الصنف: أوبا ث 
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يدخله أي الج قبل شروع ف طوافها لكن يقولون: لو شرع ف طوافها ما يستطيع أن يدخل بعد ذلك 
إل ف صور أخرى مستثناة.

دPمR أي ليس من مكة ول هو قريب منها وPعPلPى كRل� م]ن[ مRتPمPتQعo وPقPار]نo إ]ذPا كPانP أRفRق]ي�ا    قال الصنف: 
أي بذا الشرط, دم نسك أي دم التمتع والقران. دم التمتع جاء ف القرآن, وأما القران نRسRكo ب]شPر[ط]ه ]

فقالوا بالقياس على التمتع, ولن القران يسمى تتع أحيانا فالية نصت على التمتع وقالوا هي تشمل 
القران أيضا. ما هي الكمة من وجوب الدم؟ الكمة من وجوب الدم أنه أتى بنسكي ف سفر واحد, 
ما معن بسفر واحد؟ بالنسبة للقارن أتى بالج والعمرة نسكي ف رحلة واحدة وسفرة واحدة أما 
بالنسبة للمتمتع؟ التمتع أتى بالعمرة وحدها وأتى بالج وحده ولكن كلهم ف عام واحد وف سفرة 
واحدة وهذا معن قوله بشرطه, وبشرطه هنا أي أن يكون من أهل السجد الرام وأل يسافر مسافة 

 إذا اعتمر ف قصر, إذا) اكتب عند بشرطه: عدم السفر بينهما مسافة قصر وهذا الذي روى عن عمر 
 من أقام فهو متمتع وإن خرج ورجع فليس بتمتع.أشهر الج يقول 

رPمPت[ ب]ه] وPصPارPت[ قPار]نPة�  قال الصنف:  يPت[ فـPوPاتP اPل[حPجQ أPح[ تـQعPةv فPخPش] PمPتRت[ مPاضPإ]ن[ حPإن حاضت و 
التمتعة والقصود قبل طواف العمرة هذا ما حدث مع عائشة رضي ال عنها أنا أحرمت بالعمرة متمتعة
ث حاضت فأمرها النب صلى ال عليه وسلم أن تدخل الج عليه, إذا) إذا حاضت التمتعة قبل طواف 

رPمPت[ العمرة فخشيت أن يفوتا الج لنا مرمة بعمرة والج سينتهي فما تستطيع أن تطوف قال:  أPح[
 بذا الحرام الثان. وPصPارPت[ قPار]نPة�أي بالج ب]ه] 

انتقل الن إل أمر آخر من أعمال النسك وهي التلبية فالتلبية سنة وPتRسPن{ اPلتـZل[ب]يPةR,   قال الصنف: 

ز�ا وليست واجبة وتتأكد هذه السنية  أPو[ هPبPطP وPاد]ي�ا، أPو[ أي ارتقى إل مكان مرتفع وPتـPتPأPكZدR إ]ذPا عPلP نPش[
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، أPو[ سPم]عP ملبيا�، أPو[ رأPى صPلZى PلPزPو[ نـPأ ، Pب[كPر ]وPأ ، Rالرفاق [تPقPتـ]و[ الPأ ،vو[ نهارPأ vليل PلPب  مكتوبة� أPو[ أPقـ[

، أPو[ فـPعPلP مPحظورا� ناسيا� Pأي كلما تدد له حال فإنه يلب ويروى ف ذلك عن النب صلى ال عليهالبيت 

 وبعض الصحابة.وسلم وعن ابن عمر 
 كلنا يعلم أنه هناك مواقيت للحج مكانية وزمانية, الواقيت الكانية وكRر]هP إ]حرام قبل ميقاتo  قال: 

سيأت لا باب خاص والواقيت الزمانية الت نسميها أشهر الج يقول لو أنه أحرم قبل اليقات الكان لو
أن شخص جاء من مصر ميقاته الحفة لو أحرم من مصر ينعقد الحرام أو ل ينعقد؟ ينعقد مع 
الكراهة, واكتب عندها وينعقد. ومعن ينعقد أي يصح الحرام لكن فيه كراهة.

لو أحرم بالج قبل أشهر الج قالوا ينعقد وليس هناك ما يدل على عدم وبحج قبل أشهره   قال: 
النعقاد ولكن الكراهة ف هذا الفعل. إذا) إذا أحرم قبل اليقات سواء زمان أو مكان فإن الحرام ينعقد
ويكره ذلك. 

رPام] بـPيPانR اPل[مPوPاق]يت] وPال[]ح[
فPةR,    بدأ بالواقيت الكانية فقال:  ل] اPل[مPد]ينPة]: الحRلPيـ[ هي آبار علي وهي الن التصقت وPم]يقPاتR أPه[

فPة R بالدينة. قال:  : اPل[جRح[ والحفة قرية قبل رابغ, باتاه مكة بينهم وبي رابغ وPالشZام] وPم]ص[رP وPال[مPغ[ر]ب]
لPمP,واحد أو اثني كيلو أو نو ذلك. قال:  واليمن ميقاتم يلملم والذي يسمى اليوم  وPال[يPمPن]: يـPلPم[

دo: قـPر[ن vالسعدية. قال:  الذي يسمى السيل الكبي, هذا هو اليقات وإن كان كثيا من أهل الطائفوPنPج[
وأهل الشرق إذا جاءوا ل ير بعضهم على السيل الكبي وإنا يرون بواد ف الطائف وادي مرم وهذا 

: ذPاتR ع]ر[قoاليقات هو ماذي للسيل الكبي. قال:  ر]ق]  وذات عرق اليوم مهجور ليس فيه طريق,وPال[مPش[
منطقة يقال لا الضرير.
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ا,   قال:  Pه نـ[ ر]مR م]ن[ بمPكZةP ل]حPج� م] رPةo م]نP أي الذي سيحرم بالج من مكة يرم من مكة. قال: وPيRح[ وPل]عRم[

Qل سيحرم للعمرة, إحرام العمرة يرج إل الل أي يرج خارج الميال فيحرم منها,  إذا كان الكي اPل[ح]
ومنها التنعيم, لن التنعيم خارج الرم, منطقة الرم ليست السجد وإنا الرم الميال منطقة مكة لن 
مكة اليوم جزء منها حرم وجزء منها خارج الرم وكذلك الرم اليوم جزء منه مكة وجزء منه ليس من 
مكة أي ما وصلته البيوت فيبدأ الرم مثل من الديبية, من الشميسي فهذه النطقة ما بعد الشميسي 
حرم لكن ليس مكة, إذا) نفرق بي الميال منطقة الرم ومنطقة مكة, قال الصنف ف الكي يرم للحج
من مكة وللعمرة من الل. يرج خارج الرم ف أي منطقة ويرم ويصح ذلك لاذا؟ لن النب صلى ال 
عليه وسلم أمر عبد الرحن أن يرج بأخته عائشة رضي ال عنها لتحرم من التنعيم للعمرة لنا أصبحت
ف حكم الكية لنا نوت العمرة من مكة إذا) هي ف حكم الكية فأرادت العمرة فأمر أخاها عبد 
الرحن ابن أب بكر أن يعمرها من التنعيم.

جZة]  قال الصنف:  رv م]ن[ ذ]ي اPل[ح] ة]، وPعPش[ Pع[دPل[قPو اRذPو , vالZوPش :QجPل[حPا RرRه  قالوا يدخل فيها يوم النحروPأPش[
لكن يوم النحر ل يصلح إحرام حج,  لاذا؟ لن عرفة قد فات فما يستطيع أن يرم ف يوم النحر لج 
هذه السنة لنه قد فاته الوقوف بعرفة.

:vةPع رPام] ت]س[ ظRورPاتR اPل[]ح[  القصود بحظورات الحرام الظورات جع مظور والظور هو المنوع   ومPح[

أي الرمات بسبب الحرام فهناك مظورات كثية لن كل العاصي مظورات لكن مظورات الحرام 

" قال1 هذا رقم "إ]زPالPةR شPع[رoهي الرمات الت سبب تريها هو الحرام, التلبس بالج أو العمرة. قال: 

ل]يمR أPظ[فPارo قال: ﴾ول تلقوا رءوسكم حت يبلغ الدي مله﴿ال:  " ودليل تقليم الظفار 2 رقم "وPتـPق[
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هو دليل الشعر قالوا قياسا على الشعر بالجاع, فانعقد الجاع على أن تقليم الظفر حال الحرام 

" خرج به رأس النثى, فالرأة تغطي رأسها. 3 رقم "وPتـPغ[ط]يPةR رPأ[س] ذPكPرoمرم. قال: 

يط] إ]ل سPرPاو]يلP ل]عPدPم إ]زPارo  قال:   والقصود بلبس الخيط أي للذكر, وخرج بالخيط النثىوPلPب[سRهR اPل[مPخ]

فإنا تلبس الخيط, ما هو الخيط؟ القصود اللبس العتادة الت يلبسها النسان ف عادته, ما كان على

قدر جسم النسان كالثياب والغت والسراويل وغي ذلك..قال ل يلبس القميص ول العمامة ول البنس 

يط] إ]ل سPرPاو]يلP ل]عPدPم إ]زPارoول السراويل. قال:  " سراويل هذا ليس جع هذا مفرد 4 "وPلPب[سRهR اPل[مPخ]

والقصود بالسراويل ما نسميه نن اليوم بالسروال لكن هم يقولون سراويل ويمعونه على سراويلت قال

ل¿عnدnم إ¿زnارÔ إذا) هذه حالة ضرورة إذا ل يد إزار أصل يرم فيه فيمكن عند ذلك أن يلبس السراويل. 

 إذا) مسألة السراويل لعدم إزار والفي لعدم النعلي هذه مسألة اضطرار يعنوPخRفZي[ن] ل]عPدPم نـPع[لPي[ن]  قال: 

وPخRفZي[ن] ل]عPدPمإذا فقد فيلجأ إل هذا, وإذا لأ إل هذا فهل يفدي أو ل يفدي؟ نقول ول فدية. إذا) قوله 
 اكتب عندها بل فدية. فل نلزمه بالفدية لنه فعل ذلك اضطرارا لن النص أباح له هذا لن النبنـPع[لPي[ن]

صلى ال عليه وسلم قال: "والف لن ل يد النعلي".

" إذا) مظورات الحرام الت مرت إزالة الشعر ويشبهها إزالة الظفر وكلها ترفه, 5"وPالطQيبR    قال:

وتغطية الرأس ولبس الخيط وهذان متشابان كلها لبس, تغطية للبدن والامس التطيب, وضع الطيب

هذه المسة لا فدية واحدة تسمى فدية الذى من فعل شيئا من هذه الظورات المسة فإن الواجب 

 من صيام أي يصوم ﴾ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴿ف حقه أن يفدي, كيف يفدي؟ هو مي 

ثلثة أيام كما ف حديث كعب بن عجرة قال صم ثلثة أيام, أو صدقة أي يطعم ستة مساكي يعطي 
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كل مسكي مد من بر أو نصف صاع أي مدين من غيه أو نسك قال أو اذبح شاة فمن فعل شيئا 

من هذه الظورات المسة فهو باليار إن شاء صام ثلثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكي كما سيأت

وإن شاء ذبح شاة يوزعها على الساكي.

" قتل الصيد مظور مستقل يتلف عن المسة لن فديته تتلف عن فدية 6 "وPقـPت[لR صPي[د] اPل[بـPر�  قال: 

ما قبله وما بعده فله فدية خاصة.

مPاعv "، 7 " وPعPق[دR ن]كPاحo  قال: " هذه الثلثة الخية أيضا هي 9 "وPمRبPاشPرPةv ف]يمPا دRونP فـPر[جo"، 8"وPج]

متشابة من حيث كونا متعلقة بالنساء, عقد النكاح, الباشرة, الماع, وكل واحد من هذه الثلثة له 

حكم يصه ف مسألة الفدية. عقد النكاح ليس فيه فدية هو مرم ول يصح لن ليس فيه فدية أما 

الماع والباشرة فهذا فيه الفدية وفيها تفصيل.

 أي ل وPمRبPاشPرPةv ف]يمPا دRونP فـPر[جo أي يباشر ولكن بدون جاع قوله: وPمRبPاشPرPةv ف]يمPا دRونP فـPر[جo  قال: 

تصل إل الماع فإن وصلت إل الماع انتقل من الباشرة وأصبح هذا الظور يسمى جاع. إذا) صارت 

ول ﴿الظورات الت ذكرها الصنف تسعة المس الول فيها فدية أذى, الول إزالة الشعر قال تعال:

 هل الكم خاص بشعر الرأس؟ ل, الية نصت على شعر الرأس وألقوا با كل ﴾تلقوا رءوسكم

الشعور , فكل شعر ف جسم النسان يلحق با. والثان تقليم الظفر والثالث تغطية الرأس والرابع لبس 

الخيط والامس التطيب, ما هي فدية هذه المسة فدية الذى إما أن يصوم ثلثة أيام أو أن يطعم 

ستة مساكي وسيأت بيان إطعامهم لن إطعامهم مدد إما مد من بر أو مدين من غيه, أو يذبح شاة.

فهو باليار.
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   PرPثـ ث] فPأPك[ PلZلثPف]ي اPو ,oك]ين دo فPأPقPلZ طPعPامR م]س[ ثPةP أPظ[فPارo ف]ي كRلQ وPاح] PلPثPو oاتPعرPث] ش PلPم]ن[ ث ZلPقPف]ي أPف

vمPانتبه لذا التفصيل, أول مظور ذكره الصنف ما هو؟ حلق الشعر وتقليم الظفر يقول الصنف: د 

الفدية ل تب إل إذا حلق ثلث شعرا فأكثر أو قلم ثلثة أظافر وما دون ذلك يقولون ليس فيه فدية, 

دo فPأPقPلZ فيه فدية أخرى لكن ليست الت ذكرنا   ثPةP أPظ[فPارo ف]ي كRلQ وPاح] PلPثPو oاتPعرPث] ش PلPم]ن[ ث ZلPقPف]ي أPف
 oك]ين يفهم من هذا أنه إذا حلق شعرة واحدة ففيه مسكي واحد وشعرتان مسكينان وثلثة طPعPامR م]س[

شعرات معناه فدية, إذا بلغت الثلث ففيها الفدية فيخي بي الصيام, إطعام ستة مساكي أو ذبح شاة 

وكذلك ف الظفار إذا قلم أو ظفرا واحدا فمعناه يطعم مسكي واحد واثنان مسكينان وثلثة وجبت 

الفدية. قالوا هذا اجتهادا لنم يرون أن حلق الرأس ل يصل ول يسمى حلق بلق شعرة واحدة وهذا 

اجتهاد منهم فإن أصابوا فلهم أجرهم وإن أخطئوا فلهم أجر واحد ويقولون أن أقل اللق جع وأقل 

المع ثلثة. وهذا ليس كلم التأخرين هذا كلم المام أحد وله رواية أخرى أنه يتصدق بأي شيء 

بقبضة وما يشتط أن يطعم مسكي فل يرون الفدية وجبت إل إذا بغت الثلثة .

يPةR  قال:  ن اPل[ف]د[ , أPو[ شPم�, أPو[ دPه[ oو[بPو[ ثـPأ , oنPدPف]ي ب oي{بPطPتPو oيط ق وPلRب[سP مPخ] ص] Pأ[س] ب]لZلرPة] اPغ[ط]يPف]ي تـPو 

يقول ف كل هذا الفدية, ما هي الفدية؟ سبق وقلنا أن الفدية على التخيي الصيام أو الصدقة أو ذبح 

الشاة.

ا مPأ[كRول� بـPرQي�ا أPص[ل� فـPعPلPي[ه] جPزPاؤRهR   قال:  أول لبد أن نعرف ما هو الصيد الذي يرم وPإ]ن[ قـPتPلP صPي[د�

قتله؟ هو اليوان الذي اجتمعت فيه ثلثة شروط أن يكون بريا مأكول وحشيا, الصنف أشار إل أنه 

لبد أن يكون مأكول, معناه لو أن الاج أو الرم قتل هرة فهل نقول قتل صيد؟ ل. قال بريا, فلو قتل 
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سك؟ بأن أخرج أو صاد سك من البحر فقتله وأكله فهل نقول فيه الفدية؟ ل, لنه ليس بريا. قال 

وحشيا, الوحشي أي خلف النسي ليس من اليوانات الت تعيش مع الناس ف البيوت الداجنة مثل 

الدجاج مثل أو البل أو البقر أو الغنم, فلو قتل الرم دجاجة أو ذبح شاة أو بقرة أو جل فل يقال 

قتل صيد لكن لو قتل حامة فهذا صيد أو قتل غزال أو قتل ظبيا فهذا الصيد فالوحشي هو غي 

الستأنس أما الستأنسات ل تدخل. ومعن قول الصنف أصل أي وحشيا بأصله بعن لو أن اليوان 

الوحشي استأنس فهل يعتب صيد بسب أصله أو ل يعتب صيد بسب مآله؟ فالعبة بالصل. وكذلك 

Éلو أن حيوانا مستأنسا توحش لو أن دجاجة توحشت وأصبحت غي مستأنسة أو جل وشذ وأصبح ناد

ول يستطيع أحد أن يقرب منه فهل نقول هذا صيد لنه أصيح وحشي؟ ل, العبة بأصله. قول الصنف

فعيه جزاؤه, ما هو جزاؤه؟ سيأت إن شاء ال.

دv ل]نRسRك]ه]مPا مRط[لPق�ا  قال:  رPةo مRف[س] PوZل] ف]ي حPج� وPقـPب[لP فـPرPاغ] سPع[يo ف]ي عRم[ مPاعR قـPب[لP اPلتZحPل{ل] اPل[  قالواوPال[ج]

ل يفسد الج ول العمرة إل الماع, مت؟ بالنسبة للحج قبل التحلل الول وبالنسبة للعمرة قبل الفراغ 

من سعيها. ولبد أن نفهم شيئا لو أن رجل قبل أن يتحلل التحلل الول, كيف التحلل الول؟ نعلم 

أننا إذا ذهبنا إل الج هناك أعمال يعملها يفك الحرام أي يلبس ملبسه قبل ذلك يكون لبس 

ملبس الحرام فإذا كان هذا الماع حصل قبل التحلل الول فإن النسك يفسد, وف العمرة قبل فراغ 

سعي مثال: أحرم بالعمرة ث طاف ث سعى وقبل أن ينتهي من السعي جامع ماذا يصل؟ يفسد 

النسك. إذا) ليس هناك مفسد للنسك إل الماع قبل التحلل الول ف الج وقبل فراغ السعي ف 

العمرة.
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نPةv،   قال:  PدPج� بPف]يه] ل]حPوفيه أي وف الماع, والبدنة جل, و,vاةPش oةPر د]ه],  وPل]عRم[ يPان] ف]ي فPاس] وPيPم[ض]
انPا مRكPلZفPي[ن] فـPو[ر�ا Pن[ ك[ق�ا إPل]طRان]ه] مPي  يقضيانه سواء كان هذا الج نفل أو كان حج فريضة إذا) نريد وPيـPق[ض]

أن نعدد ما الذي ينبن على الماع قبل التحلل الول ينبن عليه أربعة أمور الول أنه مفسد لنسكهما, 

فساد النسك هذا الول, والثان فيه لج بدنة وإذا كانت عمرة ففيها شاة, ويضيان ف فاسده وهذا 

الثالث ويقضيانه بعد ذلك مطلقا ومعن مطلقا أي سواء كان هذا الج حج فريضة أو حج نافلة حت 

وأتوا الج والعمرة ﴿لو كان حج نافلة يقضيه, كيف يقضيه وهو نفل؟ لن الج يب إتامه قال تعال:

 قال إن كانا مكلفي فورا, يقضيانه ف السنة الثانية إن كانا مكلفي أي بالغي عاقلي وفورا أي ف ﴾ل

ل]يف]السنة الثانية, وإن ل يكونا مكلفي قال:   أي وإن ل يكونا مكلفي بعد التكليف وPإ]لZ بـPع[دP اPلتZك[

أي لو حصل هذا الماع قبل التكليف فإنه ينتظر حت يكلف ث بعد ذلك يقضي. إذا) ما الذي ينبن 

على الماع بعد التحلل الول؟ فساد النسك، وجوب البدنة، وجوب الضي ف هذا الفاسد من أعمال 

الج والقضاء فيما بعد ذلك. 

, وPحPجZة] الس[لم] فـPو[ر�ا. أي يكونا مكلفي وPإ]لZ  قال الصنف:  ل]يف]  فلو كان هذا الفعل صدربـPع[دP اPلتZك[

من واحد ليس مكلف فنقول ينتظر حت يكلف ويج حجة السلم ث يقضي الج الذي أفسده 

سابقا. 

 وقلنا قاعدة أن النسك ل يفسد إل بالماع قبل التحلل وPلP يـPف[سRدR اPلن�سكR ب]مRبPاشPرPةo,  قال الصنف: 

إ]لZ شPاةv, الول. قال:  Pو PلPنـ[زPإ]ن[ أ vةPن PدPا بPب]ه Rب الن انتقل الصنف من وPلP يـPف[سRدR اPلن�سكR ب]مRبPاشPرPةo, وPيPج]

الماع إل الباشرة وهي دون الماع يقول إذا حصلت مباشرة فإن النسك ل يفسد، فما الذي ينبن 
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على الباشرة؟ يقول إن كانت الباشرة سببت إنزال فإن الواجب بدنة، وإن ل يصل إنزال فإن الواجب 

شاة.

PوZل] وPقـPب[لP اPلثZان]ي,قال الصنف:  ءo ف]ي حPج� بـPع[دP اPلتZحPل{ل] اPل[  ونن قلنا ل يفسد النسك إل مت؟وPلP ب]وPط[

ف الج بالماع قبل التحلل الول نفهم من هذا أمرين: معناه أن الماع بعد التحلل الول ل يفسد، 

 nلmبn°قnو�ل¿ وn mلnل¿ اÖل nلت�حnا nدmعn°ب ðجnف¿ ح Ôء mطnب¿و nلnومعناه أن غي الماع ل يفسد سواء كان قبل أو بعد. قال و

رnام». ول بوطء أي ول يفسد بوطء لكن يفسد الحرام، النسك ل يفسد لكن  mح¿mلnس»د» اmفn°ي mك¿نnل , اnلث�ان¿

لQ ل]يPطRوفP للزQيPارPة]الحرام يفسد، فما الذي ينبن عليه؟ قال ينبن على فساد إحرامه:  ر]مR م]ن[ اPل[ح]  فـPيRح[

عPى إ]ن[ لPم[ يPكRن[ سPعPى, وPعPلPي[ه] شPاةvأي طواف الفاضة  , وPيPس[ oيح رPامo صPح] . إذا) نعيد: نن قلنا أن ف]ي إ]ح[

الوطء قبل التحلل الول يفسد النسك، بعد التحلل الول ل يفسد النسك لكن يفسد الحرام فيصبح 

لو أن هذا الذي تلل التحلل الول باقي عليه الطواف ل يطف طواف الفاضة وجامع فما الذي يفسد

نسكه أو إحرامه؟ إحرامه، الذي ينبن على هذا أن نقول له إذا أردت أن تذهب إل البيت لتطوف 

ر]مR ينبغي عليك أن ترم مرة ثانية وتذهب وتطوف لن إحرامك فسد بذا الماع. قال الصنف:  فـPيRح[

vاةPي[ه] شPلPعPى, وPعPن[ سRكPم[ يPى إ]ن[ لPع , وPيPس[ oيح رPامo صPح] لQ ل]يPطRوفP للزQيPارPة] ف]ي إ]ح[ . وكل هذا فيه م]ن[ اPل[ح]

.yآثار عن الصحابة 

يطoقال الصنف:  رPامR ام[رPأPةo كPرPجRلo إ]لZ ف]ي لRب[س] مPخ] تPن]بR اPل[بـRر[قRعP", 1 "وPإ]ح[ "، 3 "وPال[قRفZازPي[ن"، 2 "وPتPج[
ه] رo فPدPت[", 4 "وPتـPغ[ط]يPةP اPل[وPج[ . كيف تفدي؟ مثل الرجل إذا لبس فما هي فديتها؟ فPإ]ن[ غPطZت[هR ب]لP عRذ[

معناه مية إما صيام ثلثة أيام أو إطعام ستة مساكي أو ذبح شاة. إذا) الرأة تتلف عن الرجل ف أربعة 
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أشياء: لبس الخيط، تلبس الرأة الخيط، والبقع ل تضع برقع ول قفازين ول تغطي وجهها إن ل يكن 

هناك رجال لكن إن وجد رجال فإنا تغطي وجهها لذا المر فإذا ذهب الرجال تكشف وجهها.

RةPي فPص[لv في اPل[ف]د[

يPة] حPل[قo  انتقل إل باب الفدية، ما هي الفدية؟ قال:  يـZرR ب]ف]د[ PخRحلق الرأس أو الشعر، 1 "ي " oل]يم "وتـPق[

ثPة] " فما الذي خي فيه بي هذه الربعة؟ 4 "وPط]يبo"، 3 "وPتـPغ[ط]يPة] رPأ[سo" تقليم الظفر، 2 PلPام] ثPي بـPي[نP ص]
oامZيPوهذا الثان, كيف يطعمهم؟ قال: أ nاك¿يnسnت�ة¿ م ك]ينo مRدZ بـRر�  وهذا اليار الول, أnوm إ¿طmعnام¿ س¿ كRلQ م]س[

oير[عPش ]وPأ oيب[بPز ]وPأ ,oر  وهذا اليار الثالث. إذا) أPو[ ذPب[ح] شPاةo, يقصد مثل زكاة الفطر، أPو[ ن]ص[فP صPاعo تPم[

من ارتكب مظور من الظورات السابقة الت قلناها المسة الاضية الصنف ترك واحد، ما هو الذي 

تركه؟ لبس الخيط وهو معها ملحق با إذا) يي بي فدية هذه المسة الول بي صيام ثلثة أيام أو 

إطعام ستة مساكي أو ذبح شاة. كيف يطعم كل مسكي؟ قال يعطي كل مسكي مد بر أو نصف 

صاع من تر. انتهينا من المسة الول سننتقل الن إل الظور السادس وهو قتل الصيد: قتل الصيد 

فديته تتلف بسب نوع الصيد فإن كان الصيد مثليا يعن إذا كان هذا الصيد له مثيل ف بيمة النعام 

أي له شبه بأحد اليوانات الثلثة وهي البل أو البقر أو الغنم فإذا كان الصيد يشبه واحد من هذه 

الثلثة فنسميه مثلي وإذا كان ليس له شبه بأحد هذه الثلثة فنسمي هذا الصيد غي مثلي. إذا) عندنا 

صيد مثلي وصيد غي مثلي. كيف ندد أن له شبه أم ل فمن الذي يقرر هذا الكلم؟ يقرر هذا الكلم 

، ما ورد عنهم من أحكام ف بعض الصيد لنم قضوا ف بعض الصيد وحكموا عليه yأول الصحابة 

بأنه مثلي يعن حكموا ف النعامة أنا تشبه المل وحكموا ف الظباء والوعول أنا تشبه البقر بعضها 
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وحكموا ف المامة أنا تشبه الشاة ف طريقة الشرب إذا) ما قضى فيه الصحابة أنه مثلي فهو مثلي وما 

 إذا)﴾يكم به ذوى عدل منكم﴿ل يقضي فيه الصحابة وما ورد عن الصحابة شيء، ماذا نفعل؟ قال: 

نكم فيه اثني من ذوي البة والعرفة فيحكمون على هذا الصيد هل هو مثلي أو غي مثلي. ما قضت

فيه الصحابة فليس لحد فيه كلم ل أحد يتكلم بعد ذلك يقول هذا ليس بثلي فإذا قضى فيه 

الصحابة انتهى الوضوع فهم أعرف بالشرع وأعرف باللغة وأعرف بالواقع أكثر من ما يعرفه غيهم. إذا) 

عرفنا الثلي وغي الثلي، ما هو جزاء قتل الصيد الثلي؟ يي بي ثلثة أشياء إما أن يذبح الثل نتكلم 

عن الثلي ودعونا نقول قتل مثل حامة هل هي صيد؟ نعم والدليل على هذا توفرت فيها الشروط برية 

وحشية مأكولة إذا) هي صيد، قتل حامة, ما الذي يشبهها؟ الشاة. فإذا) من قتل المامة قتل صيد مثلي

فهو مي بي ثلثة إما أن يذبح الثل وإما أن يقوم الثل دراهم فيشتي به طعام,كمية من بر ويعطي كل

مسكي مد من بر، أو يشتي به مثل شعي فيعطي كل مسكي نصف صاع يعن مدين، أو يصوم عن 

كل مسكي يوم. نكرر الذي قتل المامة ما هو مثيلها؟ الشاة, فهو إما أن يشتي شاة ويذبها 

ويوزعها على الفقراء وإما أن يقوم الشاة دراهم ويقول كم تساوي الشاة؟ مثل خسمائة ر, والمسمائة

تأت بكم مد من الب؟ مثل خسي وهذا ما هو تديد لن التحديد يتاج إل الرجوع إل السوق ومعرفة

السعار لكن هب أنا تطعم خسي مسكي فإذا) هو مي إما أن يشتي با برا فيطعم خسي مسكي 

أو يصوم عن كل مسكي يوم يعن يصوم خسي يوم هذا إذا كانت القيمة تساوي إطعام خسي 

مسكي, هب أن القيمة تساوي إطعام عشرين مسكي معناه يصوم عشرين يوم, هذه هي القاعدة. إذا) 

ما هو جزاء الثلي؟ إما ذبح الثل أو تقييم الثل دراهم فيشتي به طعام أو يصوم عن كل مسكي يوم.
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  النوع الثان: غي الثلي: أي ليس له مثيل ف بيمة النعام فما هو جزاؤه؟ نفس اليارات إل أننا 

سنحذف منها خيار الثل لنه ليس له مثل فيبقى عندنا الطعام والصيام, فعلى أي أثاث نطعم؟ قيمة 

الصيد, لننا كنا ف الثلي نطعم بقيمة الثل والن بقيمة الصيد نفسه, مثل قتل حيوانا ليس مثليا فنأخذ

هذا اليوان وننظر كم قيمته ف مل إتلفه أي الكان الذي قتله فيه؟ هب أنه يساوي مثل مائة ر, 

والائة ر تطعم كم مسكي؟ هب أنا تطعم عشرة مساكي فإذا) هو باليار إما أن يطعم عشرة 

مساكي أو يصوم عشرة أيام.

ز]ئR في فطرةo، فيRط[ع]مR   قال:  ث[ل]ي� أPو[ تـPق[و]يم]ه] ب]دPرPاه]مP يشتري بها طعاما� يRج[ ث[ل] م] وPف]ي جPزPاء] صPي[دo بـPي[نP م]
 oطعام[يوما�، وبين إ oمسكين Qكل [عن طعام RومRصPي ]وPمن غيره، أ oصاع Pنصف ]وPر� أRبـ ZدRم oمسكين QلRعن ك

 إذا) ف الثلي هو مي بي أن يذبح الثلي أو يشتي الطعام أو يصوم. وف غي أPو[ صيامo في غير] مثلي�

الثلي بي إطعام وبي صيام إما أن يطعم مساكي بقيمة الثلي أو يصوم عن كل مسكي يوم.
ث[ل]ي�  قال الصنف قال:   أPو[ تـPق[و]يم]ه] ب]دPرPاه]مP وقلنا هذا هو اليار الول وPف]ي جPزPاء] صPي[دo بـPي[نP م]ث[ل] م]

ز]ئR في فطرةo، فيRط[ع]مR عن كRلQ مسكينo مRدZ بـRر� أPو[ نصفP صاعo وهذا اليار الثانيشتري بها طعاما�   يRج[
 RومRصPو[ يPيوما�،وهذا اليار الثالثمن غيره، أ oمسكين Qوإن   هذا إذا كان الصيد مثلي، عن طعام] كل

في وهذا الثان أPو[ صيامo " 1وهذا "وبين إ]طعامo كان الصيد غي مثلي فيخي بي ماذا؟ قال الصنف: 

 كيف يصوم وكيف يطعم؟ يطعم بقيمة الصيد الذي قتله والقيمة بسب الكان الذي قتله فيهغير] مثلي�
ويشتي به طعام ويطعم الساكي أو يصوم عن كل يوم مسكي.

ثPةP أPيZامo ف]ي اPل[حPجQ  قال الصنف:  PلPث PامPص Pي  أي ليس عنده هدي وPإ]ن[ عPد]مP مRتPمPتQعv أPو[ قPار]نv اPل[هPد[
ر]هPا أي آخر يهدي فيصوم ثلثة أيام ف الج وسبعة إذا رجع إل أهله للية قال:  Pف[ضPلR جPع[لR آخ] وPال[

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

PةPفPرPع Rم  فإذا كان سيجعل آخرها يوم عرفة فمعناه أنه سيصوم مت؟ سيصوم ف اليوم الثلث أيام يـPو[
السابع والثامن والتاسع ولكي يصومها معناه أنه يرم بالج يوم سبعة قبل الفجر ويصوم يوم سبعة وثانية
وتسعة, صيام يوم عرفة منهي عنه فقالوا هذا من الالت الستثناه, ويكن قبل ذلك فيمكن أن يصوم 
ف اليوم السادس والسابع والثامن ويرج من الشكال ويكن قبل ذلك أيضا وإنا يقول الصنف أن 

ل]ه]الفضل أن يعل آخرها يوم عرفة قال:  Pه[ عPة� إ]ذPا رPجPعP ل] بـ[ PسPالسبعة الت رجع إل أهله أي بعد أن و 
ينتهي الج. إذا) الثلثة أيام يكن أن تكون قبل عرفة ويكن أن تكون أيام التشريق لن أيام التشريق مر 
معنا أنه ل يوز صومها إل لتمتع فقد الدي.

هR   قال: د[ , ثRمZ حPلZأي ل يد الدي وPال[مRح[صPر إ]ذPا لPم[ يPج] oامZيPأ PةPر  الصر هو الذي منعه  صPامP عPش[
سبب كالعدو من البيت أو من الرم أو من الج قال إذا ل يده صام عشرة أيام ث حل, صيام العشرة 

يPانoأيام هي بدل ماذا؟ هي قياس على مسألة التمتع الذي ل يد الدي. قال:  قRطR ب]ن]س[  اكتب وPتPس[
عندها: وجهل وإكراه, ما هي الت تسقط؟ الفدية,إذا) وتسقط الفدية بنسيان وجهل وإكراه ف بعض 
الظورات دون بعض, بعض الظورات إذا فعلها النسان ناسيا أو جاهل أو مكرها فإنه ل فدية 
وبعضها الخر فيه الفدية ولو فعلها ناسيا أي ل تسقط بنسيان ول جهل ول إكراه. 

, وPط]يبo وPتـPغ[ط]يPة] رPأ[سo  ما هي الت تسقط بالهل وبالنسيان وبالكراه؟ قال:  oب[سRثلث مظورات,ف]ي ل 
إذا) كل الظورات الت عندنا كلها عددها تسعة, هذه التسعة كم منها فيه الفدية؟ ثانية, إل عقد النكاح
فليس فيه فدية, فهذه الثمانية الت فيها الفدية كم منها الذي يسقط بالنسيان وبالهل وبالكراه؟ ثلثة,
وبقيت خسة وهي إزالة الشعر وتقليم الظفر والوطء والباشرة وقتل الصيد فقالوا هذه المسة ل تسقط 
بنسيان ول بهل ول بإكراه والسألة فيها خلف. لاذا يقول الصنف هذا؟ يعتب أن هذه المسة من 
قبيل التلف, والتلف يستوي عمده وجهله بلف ما مضى الذي هو اللبس والطيب وتغطية الرأس.
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هذه هي القاعدة, هذه الثلثة هي الت تسقط بالنسيان وبالهل والكراه, والذي ل يسقط بنسيان ول 
جل ول إكراه المسة الباقية.

ا  قال:  PهRبـPبPس Pد و]هPا, فPحPي[ثR وRج] يPةP أPذ�ى وPلRب[سo وPنPح[ , إ]لZ ف]د[ يo أPو[ طPعPامo فPل]مPسPاك]ين اPل[حPرPم]  وPكRل{ هPد[
هذه قاعدة فإذا أوجبنا هديا أو أوجبنا الطعام فأين نصرفه؟ يقول: لساكي الرم. وللفائدة: أي فدية 
تذهب لساكي الرم تقبل, لكن هل يوز أن ندي خارج الرم أو نطعم خارج الرم؟ يقول هناك 

يPةP أPذ�ىحالت فاستثن الصنف حالت. قال:  ا" 1 "إ]لZ ف]د[ PهRبـPبPس Pد ي[ثR وRج] PحPا, فPو]ه  فدية وPلRب[سo وPنPح[
حلق الشعر وتقليم الظفر وتغطية الرأس واللبس والطيب الذى واللبس الت قلناها ف المس الول 

دP سPبPبRها يقول:  و]هPا, فPحPي[ثR وRج] يPةP أPذ�ى وPلRب[سo وPنPح[ معناه من فعل مظور من هذه الظورات إ]لZ ف]د[
مR قال: خارج الرم فيمكن أن يفدي خارج الرم ويكن أن يرسل إل الرم فيجوز هذا.  ز]ئR اPلصZو[ وPيRج[

oانPكPم QلRفالصوم ليس له مكان فل نقول له تصوم ف الرم لن ف بعض أنواع الفدي نقول له تصومب]ك 
ثلثة أيام وف بعض الحوال يصوم عشرة أيام فأين يصومها, هل يصومها ف الرم؟ ل, الصوم ليس له 

نPةo أPو[ بـPقPرPةoمكان. قال:  PدPب[ع بRو[ سPأ vاةPش RمZالدPأي سبع بقرة حت ل يظن أنا بقرة كاملة. و

ابPةR  قال:  PحZلصPت[ ف]يه] اPضPا قPى مPي[د] إ]لZلصPاء] اPزPي ج[ف RعPج]رRيـPي[ن]  وPل وPف]يمPا لPم[ تـPق[ض] ف]يه] إ]لPى قـPو[ل] عPد[

RهPان PكPم RهRت Pق]يم Rب ب]يرPي[ن], وPمPا لP م]ث[لP لPهR تPج] Pمر هذا الكلم قبل ذلك وقلنا أن جزاء الصيد يرجع ف خ 
تديد الثلي وغي الثلي إل قضاء الصحابة وإذا ل يقض الصحابة ف حيوان بعينه فإنه يرجع إل قول 
عدلي خبيين يكم به اثنان ذوا عدل منكم, ما ل مثل له ما الذي يب فيه؟ إذا ل يكن له مثل معناه
تب قيمته فننظر ف قيمته ث نطعم بذه القيمة أو نصوم بدل الطعام.

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

 ما معن مطلقا؟ أي مرم وغي مرم, ما الذي يرم وPحPرRمP مRط[لPق�ا صPي[دR حPرPم] مPكZةP  أحكام الرم: قال: 
ر وPف]يه] اPل[جPزPاءRعليه؟ صيد حرم مكة,  ه] إ]لZ اPل[]ذ[خ] يش] يقول صيد حرم مكة يرم على وPقPط[عR شPجPر]ه] وPحPش]

الرم وعلى غي الرم, إذا) الصيد قد يرم بسبب الحرام وقد يرم بسبب الكان ما هو الكان الذي 
يرم صيده؟ حرم مكة وحرم الدينة والن الكلم على حرم مكة, إذا) لو أن رجل مرما خارج الرم فل 

وPحPرRمP مRط[لPق�ا صPي[دR حPرPم] يقتل الصيد, ولو أن رجل حلل داخل مكة أيضا ل يقتل صيد مكة قال: 
PةZكPومعن صيد حرم مكة أي هل ل يوز له أن يذبح دجاجة ف مكة؟ ل, الدجاجة ليست 1 "م "

وPقPط[عRبصيد, أو شاة؟ ل, الشاة ليست بصيد, إذا) ل يقتل ماذا؟ حامة مثل أو نوها من الصيد. قال: 
" أي يرم قطع الشجر الذي ل يزرعه الدمي أما الذي يزرعه الدمي فيجوز. والثالث 2 "شPجPر]ه]

ه¿ إل اليابس فالشيش اليابس يقطع لنه ف حكم اليت والذي زرعه الدمي يقطع إجاعا قال: يش¿ وnحnش¿
ر  طلب من النب صلى ال عليه وسلم أن يستثن الذخر فاستثناه t للحديث لن العباس إ]لZ اPل[]ذ[خ]

 أي وف قتل صيده الزاء وقطع شجره فيه الزاء تقدر الشجرة با يناسبها. إذا) حرم وPف]يه] اPل[جPزPاءRقال: 
مطلقا صيد حرم مكة, وشجر مكة ما الذي يستثن منه؟ ما زرعه الدمي, والشيش اليابس, والثمرة 
مطلقا فلو أن هناك شجر له ثر فقطع الثمرة يوز, لن قطع الثمرة ليس قطع شجر فهذا يستخلف 
ويعود.

 أي كذلك يرم إل أن حرم الدينة أقل ف التحري من حرم مكة, وف وPصPي[دR حPرPم] اPل[مPد]ينPة]  قال: 
 "2 "وPقPط[عR شPجPر]ه]" 1 "وPصPي[دR حPرPم] اPل[مPد]ينPة],الحكام أخف من أحكام حرم مكة, ما هو الفرق؟ قال 

ه] يش]  ل]غPي[ر] حPاجPة] عPلPفo " إل هنا ل يتلف حرم مكة عن الدينة لكن سيختلف الن, قال:3 "وPحPش]
 PاءPزPج PلPا وPو]ه]م إذا) حرم مكة ل يوز قطع شجره ول حشيشه أما الدينة فإنه ل يوز إل وPقـPتPب وPنPح[

لاجة, إن وجدت الاجة فإنه يوز فيجوز أن يقطع الشجر والشيش لعلف أو لقتب أي يكسر شجر
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 وهذا الفرق الثان فالفرق وPلP جPزPاءPليستعمله قتب, ما هو القتب؟ شيء يوضع على سنام لبعي قال: 
الول بي حرم الدينة ومكة هو قوله لغي حاجة, توز ف الاجة بالنسبة للمدينة ول يوز ف مكة, ول 
جزاء أما بالنسبة لرم مكة فيه الزاء, إذا) الفرق أن حرم الدينة صيده ليس فيه جزاء وحرم مكة صيده 
فيه الزاء والفرق الثان أنه يوز عند الاجة.

PةZكPم RولRخRاب دPب
ا  قال: Pه Pع[لPار�ا م]ن[ أPهPن{ نـRسPأي يسن دخول مكة من أعلها أي من أعلى مكة وأعلى مكة هي  ي 

منطقة العلة وأسفل مكة هي منطقة السفلة وهذا ف القدي والن مكة اتسعت لكن دخولا قديا من 
دR م]ن[ بPاب] أPب]ي شPي[بPةPجهة العلة وتسمى كnداء وأسفلها ك»داء قال:   أي ويسن دخول السجد وPال[مPس[ج]

من باب بن شيبة وباب بن شيبة الن هو داخل الرم لن السعى كان خارج الرم إل عهد قريب 
هR وPقPالP مPا وPرPدPوالن دخل كل ذلك داخل الرم قال:  PدPي PعPفPر Pي[تPل[بـPى اPأPا رPإ]ذPوما ورد وأكثر ما يقال ف 

من الدعية هنا وقد ل تكون ثابتة عن النب صلى ال عليه وسلم وإنا مروي عن بعض الصحابة 
رPة]بأسانيد متلفة ومنه اللهم أنت السلم ومنك السلم فحينا ربنا بالسلم. قال  ثRمZ طPافP مRض[طPب]ع�ا ل]ل[عRم[

RهRر , وPل]ل[قRدRوم] غPيـ[ Rر[مPت]عRل[مPإذا) يطوف مضطبع, ما هو الضطباع؟ أن يعل وسط الرداء تت العاتق ا 
الين, معناه أن العاتق الين مكشوف وطرفاه على العاتق اليسر, أين يضطبع؟ العتمر ف العمرة وغي

وPد] وPيـRقPبـQلRهR, فPإ]ن[ شPقZ أPشPارP إ]لPي[ه]العتمر ف طواف القدوم. قال:  Pس[ تPل]مR اPل[حPجPر] اPل[  أشار إليه أي هذا وPيPس[
آخر خيار لكن الفضل والكمل أن يستلم الجر وأن يقبل الجر فإن شق استلمه بيده وقبل يده أو 

 يقول اللهم إيانا بك وPيـPقRولR مPا وPرPدPاستلمه بشيء وقبل هذا الشيء وإل أشار إليه من بعيد. قال: 
ا اPلطZوPاف]وتصديقا بكتابك أو أي دعاء. قال:  PذPق]ي� ف]ي هRفR  يرمل الرمل هو الشي بطى وPيـPر[مRل اPل[

فPإ]ذPا فـPرPغP صPلZى سريعة متقاربة يقول ف هذا الطواف أي ف الثلث الول فقط ويشي ف غيها. قال: 
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عPتـPي[ن] خPل[فP اPل[مPقPام رRجR إ]لPى اPلصZفPا  لفعل النب صلى ال عليه وسلم رPك[ وPدP وPيPخ[ Pس[ تPل]مR اPل[حPجPرP اPل[ ثRمZ يPس[
أي من باب الصفا, لاذا, لن باب الصفا, السعى كان خارج الرم, يرج من باب الرم م]ن[ بPاب]ه 

ث�ا وPيـPقRولR مPا وPرPدP ويدخل على السعى. قال:  PلPث RرQبـ PكRيPفـ , Pي[تPل[بـPى اPرPى يـZتPح RاهPر[قPيـPوهذا الذي ورد ف فـ
الصحيح وحد ال وكبه وقال ل إله إل ال وحده ل شريك له, له اللك وله المد وهو على كل شيء 

ي�ا إ]لPى اPل[عPلPم]قدير, ل إله إل ال وحده أنز وعده ونصر عبده وهزم الحزاب وحده. قال:  ثRمZ يـPن[ز]لR مPاش]
PوZل عPى  العلم الول علمة خضراء كانت موضوعة للمكان الذي كان يسن فيه الرمل. قال: اPل[ فـPيPس[

خPر] ا إ]لPى اPل[ ي وPيـPر[قPى  أي إل العلم الخر, هذا الذي فعله النب صلى ال عليه وسلم. شPد]يد� ش] ثRمZ يPم[
ع] سPع[ي]ه]  عPى ف]ي مPو[ض] ي]ه] وPيPس[ ع] مPش[ ي ف]ي مPو[ض] ش] إ]لPى اPل[مPر[وPة], وPيـPقRولR مPا قPالPهR عPلPى اPلصZفPا, ثRمZ يـPن[ز]لR فـPيPم[

ع�ا يعن إذا جاء بي العلمي يسعى سعيا شديدا. قال: إ]لPى اPلصZفPا بـ[ Pس RهRلPع  أي يفعل هذا الطواف. يـPف[
ابPهR وPرRجRوعPهRقال:  PهPذ Rب  أي يسب ذهابه سعية ورجوعه سعية فيبدأ من الصفا وينتهي بالروة.وPيPح[س]

ع[ر]ه]  قال:  ير] ش] يP مPعPهR ب]تـPق[ص]  يعن الفضل أل يلق التمتع حت يلق مت؟ حت وPيـPتPحPلZلR مRتPمPتQعv لP هPد[
يv إ]ذPا حPج� يلق ف الج. قال:  أي من كان معه هدي فإذا طاف وسعى فل يلق وإنا وPمPن[ مPعPهR هPد[

يلق إذا انتهى من أعمال الج قال النب عليه الصلة والسلم: " ومن ل يكن معه هدي فليطف 
بالبيت وبالصفا والروة وليقصر, ومن كان معه هدي فل يل له شيء أحرم منه حت يقضي حجه" كما

 إذا أخذ ف الطواف فل يلب.وPال[مRتPمPتQع] يـPق[طPعR اPلتـZل[ب]يPةP إ]ذPا أPخPذP ف]ي اPلطZوPاف]جاء ف الصحيح. قال: 

رPة] فPةR اPل[حPجQ وPال[عRم[ فPص[لv في ص]
مP اPلتـZر[و]يPة   قال:  رPامR ب]ال[حPجQ يـPو[ ل� ب]مPكZةP اPل[]ح[ , الل أي وPال[مPب]يتR ب]م]ن�ى وهو اليوم الثامن وسPن{ ل]مRح]

الذي فك إحرامه وكان ف مكة يسن له أن يرم بالج يوم الثامن ويسن له البيت بن ف هذا اليوم. 
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ق]فv إ]لZ بPط[نPشس يوم التاسع سار إل عرفة. قال: فPإ]ذPا طPلPع[ت] اPلشZم[سR سPارP إ]لPى عPرPفPةP قال:  وPكRل{هPا مPو[
 أي كل عرفة إل بطن عرنة وعرنة بي عرفة ف جهة مزدلفة وهي ليست موقف, ليست مشعر. عRرPنPة

ثـPرP اPلد{عPاءP م]مZا وPرPدPقال:  ر] تـPق[د]يم�ا وPأPك[ ر] وPال[عPص[ ا بـPي[نP اPلظ{ه[ Pف]يه PعPمPجPأي جع ف عرفة , و PاءPلد{عPا PرPثـ وPأPك[

PدPرPا وZكما فعل النب صلى ال عليه وسلم, وأفضل ما ورد : ل إله إل ال كما ف الديث خي ما م]م 
قلت أنا والنبيون من قبلي ل إله إل ال. 

ر]  قال:  ر] اPلنZح[ ر] عPرPفPةP إ]لPى فPج[ : م]ن[ فPج[  النب صلى ال عليه وسلم ما وقف إل بعد وPوPق[تR اPل[وRقRوف]
الزوال لكن قالوا هذا على سبيل الستحباب أما وقت الوجوب الوقت الزئ من طلوع الفجر إل طلوع
الفجر لديث عروة بن مضرس عندما قال له النب صلى ال عليه وسلم: " من شهد صلتنا هذه وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليل أو نارا " فما قال بعد الزوال فدل ذلك على أن الربع وعشرين ساعة كلها 
وقت للوقوف فيفهم من هذا أنه لو أن إنسان وقف بعرفة قبل الزوال وخرج قبل الزوال كأن وقف ف 
الصباح ف الساعة التاسعة وخرج ف الساعة العاشرة صباحا فعلى القول بأن وقت عرفة يبدأ من الزوال 
فهل هذا وقف أم ل؟ ل يقف. على الذهب وهو القائل بأن وقت عرفة يبدأ من الفجر إل طلوع 
الفجر أي من طلوع فجر التاسع إل طلوع فجر العاشر فهل يكون وقف أم ل؟ وقف لكنه أخل بشيء
آخر أخل بالواجب لن الواجب أنه إذا دخل عرفة ف النهار أن يبقى إل غروب الشمس فإن خرج قبل
غروب الشمس يكون أخل بالواجب وأتى بالركن. 

فPعR بـPع[دP اPل[غRرRوب] إ]لPى اPل[مRز[دPل]فPةP ب]سPك]ينPة  قال:   وكان النب صلى ال عليه وسلم ينصح ويوصي ثRمZ يPد[
ير�ابذلك  ا بـPي[نP الع]شPاءPي[ن] تPأ[خ] Pف]يه RعPم وPيPب]يتR  أي ف مزدلفة, كما فعل عليه الصلة والسلم قال: وPيPج[

عPر اPل[حPرPامPأي بزدلفةب]هPا  فـPرPقPاهR وPوPقPفP  والشعر هو جبل صغي ف مزدلفة  فPإ]ذPا صPلZى اPلص{ب[حP أPتPى اPل[مPش[
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 : PأPرPقـPو PرZبـ PكPو PهZللPا Pم]دPحPو ,Rه Pن[د[ع﴿ oاتPفPرPع ]م[ م]نRت عRو حPتZى 198 اPل[بـPقPرPة] : ﴾ فPإ]ذPا أPفPض[ يـPتـPي[ن] وPيPد[  اPل[

Pف]ر . إذا): إذا صلى الصبح وقف ف الشعر الرام ودعا كما فعل النب صلى ال عليه وسلم ويدعوا اليRس[
ويمده ويكبه حت يسفر ومعن يسفر أي حت يطلع الضوء ل الشمس, فالشمس ما طلعت إل الن 

ت»مm م¿نm عnرnفnاتÔ﴿لكن الضوء ظهر وبرز قال ويقرأ اليتي من البقرة  mضnفnا أnإ¿ذnوما ورد أن النب صلى ال﴾ف 
عليه وسلم قرأ اليتي وإنا قاسوها على السعي واستحسنوها ول يقرأها النب صلى ال عليه وسلم.

رPعP رPم[يPةP حPجPرo  قال:  فPعR إ]لPى م]نPى, فPإ]ذPا بـPلPغP مRحPسQر�ا أPس[  مسر هو وادي بي مزدلفة ومن, ثRمZ يPد[
وبعض الفقهاء يقول أن هذا الوادي هو منطقة عذاب فلذلك أسرع النب صلى ال عليه وسلم عندما 
وصل إليه فإذا وصل النب صلى ال عليه وسلم أسرع رمية حجر أي مسافة رمية الجر, كم يقدرونا؟ 

وPأPخPذP يقدرونا بمسمائة ذراع, والذراع نصف مت أي تساوي بالت قرابة مائتي وخسي مت, قال: 
مQص] وPدRونP اPل[بـRن[دRق] بـPرP م]ن[ اPل[ح] مPارP سPب[ع]ينP أPك[  ويوز أخذ المار من حيث شاء من مزدلفة حPصPى اPل[ج]

فـPيـPر[م]ي أو من من أو من الطريق أو أي مكان, ووصف المار أكب من المص ودون البندق. قال: 
نPاهR حPتZى يـRرPى بـPيPاضR إ]ب]ط]ه] , يـPر[فPعR يRم[ دPهPا) ب]سPب[ع] رPةP اPل[عPقPبPة] (وPح[ , لاذا؟ يقولون هذا أعون على الرمي,جPم[

فقد ل يتاج إل ذلك. لكن هذا الكلم صحيح إذا كان النسان بعيدا عند المرة لكن لو كان قريبا 
بـQرR مPعP كRلQ حPصPاةoقال:  PكRيPفيقول ال أكب كما جاء ف حديث جابر ف وصف حجة النب صلى ال و 

ل]قR, أPو[ يـRقPصQرR م]ن[ جPم]يع] شPع[ر]ه] عليه وسلم قال  , وPيPح[ RرPن[حPيـ ZمRبعد أن يرمي جرة العقبة ينحر الدي إن ث
رP. قال: كان معه ويلق أو يقصر فإن حلق حلق جيع الرأس وإن قصر قصر من جيع الرأس وPال[مPر[أPةR قPد[

 أي الرأة قدر النلة وهي رأس الصبع من طرف شعرها ول تقص كثيا.أRن[مRلPة
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ءo إ]لZ اPلنQسPاءP  قال:   وهذا يسمى التحلل الول إذا فعل هذا, ما هو الذي فعله؟ ثRمZ قPد[ حPلZ لPهR كRل{ شPي[
رمى جرة العقبة ث بعد ذلك حلق أو قصر فإنه حل له كل شيء إل النساء.

 أي الفاضة أو الج لنه يسمىفـPيPطRوفR طPوPافP الزQيPارPةأي يذهب إل مكة  ثRمZ يRف]يضR إ]لPى مPكZةP  قال: 
عPى إ]ن[ لم[ يPكRن[ طواف الفاضة ركن الذي هو ركن,طواف الزيارة ويسمى طواف الفاضة والج  ثم يPس[

oيءPش RلRك RهPل PلPد[ حPقPى وPعPوهذا يسمى التحلل الثان, حل له كل شيء أي حت النساء, الظورات س 
التسع الت مرت معنا كيف يتحلل منها؟ بطوتي: الول وهو التحلل الول إذا فعل اثني من ثلثة كما
سيأت وهي مسألة رمي جرة العقبة واللق أو التقصي والطواف فإذا فعل اثني من ثلثة فإنه يل له من 
التسعة كل شيء إل النساء, الذي يتعلق بالنساء ثلثة: عقد النكاح ومباشرة وجاع, إذا) تل له ستة 
أشياء وتبقى هذه الثلثة حرام عليه حت يأت بالركان الباقية أي حت يكمل الثالث ويأت بالسعي لنه 

عPىقال:   فإن طاف وسعى يعن أتى بكل الركان معثRمZ يRف]يضR إ]لPى مPكZةP فـPيPطRوفR طPوPافP الزQيPارPة ثRمZ يPس[
جرة العقبة مع اللق والتقصي فقد حل له كل شيء ويسمى التحلل الثان.

عRوP ب]مPا وPرPدP  قال:  ن[هR, وPيPد[ , وPيـPتPضPلZع م] ZبPحPا أPم[ل PمPز]مPم]ن[ ز PبPر  التضلع هو الكثار من وPسRنZ أPن[ يPش[
الشرب, روي عن ابن عباس أنه قال اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء.

ر]يق] بـPع[دP اPلزZوPال]   قال:  مv م]ن[ أPيZامo اPلتZش[ مPارP ف]ي كRلQ يـPو[ , وPيـPر[م]ي اPل[ج] oالPيPل Pث PلPب]م]ن�ى ث Rب]يتPيPفـ Pع ثRمZ يـPر[ج]
ة] PلZلصPا Pب[لPقـPن الؤذن لصلة الظهر يرمي. إذا) بي الصنف وÉأي بعد الزوال وقبل صلة الظهر, إذا أذ 

وقت الرمي, يبدأ بعد الزوال. وقبل الصلة: هذا أفضل فالوقت يبدأ من بعد الزوال, ويستمر إل مت؟ 
على الذهب إل الغرب وبعض أهل العلم يقول بل يستمر إل طلوع الفجر وهذا هو الصحيح وهذا هو
الذي تقتضيه ظروف اليوم لنه ل يكن أن يرمي الناس ف هذا الوقت الضيق ول يوجد ما يدل على 
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النع وإذا احتاط الفقهاء قديا فقد يتاطون لنه ليس عندهم إشكال وليست عندهم حالة اضطرار أما 
نن اليوم فل نستطيع, فل يكن أن يرمي الناس بذا العدد الكبي وهذه الليي ولو حسبناها بالدقيقة 
لوجدنا أن الوقت ل يتسع.

رRج[ قـPب[لP اPل[غRرRوب] لPز]مPهR اPل[مPب]يتR وPالرZم[يR م]ن[ اPل[غPد]  قال:  مPي[ن], إ]ن[ لPم[ يPخ[  لن ال أباح وPمPن[ تـPعPجZلP ف]ي يـPو[
 ومعن التعجل ف يومي أي﴾فمن تعجل ف يومي فل إث عليه ومن تأخر فل إث عليه﴿كما ف قوله: 

يرج ف اليوم الثان والذي ينتهي بغروب الشمس فإذا غربت الشمس وهو داخل من فمعناه أنه ل 
رRج[ قـPب[لP اPل[غRرRوب] لPز]مPهR اPل[مPب]يتR يتعجل إذا) يلزمه أن يبيت إل الثالث مPي[ن], إ]ن[ لPم[ يPخ[  وPمPن[ تـPعPجZلP ف]ي يـPو[

وإن خرج قبل الغروب ل يلزمه البيت, وإن لزمه البيت إذا) يلزمه معه الر�مmي» ف اليوم الثالث عشر.  

عPلRهR, ثRمZ يPق]فR ف]ي اPل[مRل[تPزم] دPاع]ي�ا ب]مPا وPرPدP  قال:  بv يـPف[  واجب لن النب صلى ال وPطPوPافR اPل[وPدPاع] وPاج]
عليه وسلم جاء عنه ف الديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف ث يقف بعد ذلك ف
اللتزم, ما هو اللتزم؟ يقولون قدر أربعة أذرع بي الجر السود وباب الكعبة فهذه النطقة تسمى اللتزم 

 وقيل صح عنهمyوليس فيها شيء يصح عن النب صلى ال عليه وسلم  لكن ورد عن بعض الصحابة 
مثل ابن عباس. قوله داعيا با ورد الظاهر أنه يعن با تناقله الفقهاء وإن كان ل أعرف ف هذا شيء 

دثابت عن النب صلى ال عليه وسلم. قال:  عRو اPل[حPائ]ضR وPالنـ{فPسPاءR عPلPى بPاب] اPل[مPس[ج]  وأصل هذا وPتPد[
الدعاء ليس بواجب وإنا يستحبه الفقهاء, أن يقف ف اللتزم ويدعو, كأنه يدعو للوداع لنه سينصرف,
ويقول الرأة الائض والنفساء ما تستطيع أن تدخل السجد فتدعو على باب السجد لكن مثل هذا 
الستحباب فيه نظر.
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بـPي[ه  قال:  رPي[ صPاح]  يسن زيارة قب النب صلى ال عليهوPسRنZ ز]يPارPةR قـPب[ر] اPلنZب]يQ صلى ال عليه وسلم وPقـPبـ[
وسلم وقب الصاحبي, وزيارة قب النب صلى ال عليه وسلم بالجاع هي سنة مستحبة وعبادة وقربة 
واللف ف مسألة شد الرحل من أجل الزيارة فشد الرحل أمر والزيارة أمر آخر فمن كان ف الدينة 
وذهب وزار قب النب صلى ال عليه وسلم وصاحبيه أليست هذه قربة ؟ بلى قربة. لكن من أراد أن 
يسافر فهل ينوي زيارة القب أو ينوي شد الرحل إل السجد؟ ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد. إذا) 
يكن أن نكتب عندها بدون شد رحل لنه تستحب الزيارة إجاعا ليس فيها إشكال, لكن الشكال ف
شد الرحل.

لQ  قال:  ر]مP ب]هPا مPن[ ب]ال[حPرPم] م]ن[ أPد[نPى اPل[ح] رPة]: أPن[ يRح[ فPةR اPل[عRم[  مر معنا أن الحرام بالعمرة من أين وPص]
يكون؟ من كان داخل مكة يرم من الل ومن كان داخل الواقيت يرم من داره ومن كان خارج 
الواقيت يرم من اليقات. نعيد نفس الحكام لكن ف الج: من أراد أن يرم بالج وكان من أهل مكة
يرم من مكة ومن كان داخل الواقيت وخارج مكة يرم من بيته, ومن كان خارج الواقيت يرم من 
اليقات. إذا) السألة ف العمرة هي الت تتلف ف حق الكي.

ل]ه]  قال:  رRهR م]ن[ دRوPيـ[رPة] أPه[ لQ وPغPيـ[ ر]مP ب]هPا مPن[ ب]ال[حPرPم] م]ن[ أPد[نPى اPل[ح]  قوله غيه أي غي من بالرم, أPن[ يRح[
ن[هRغي الكي , وPإ]لZ فPم]  اكتب أي فمن اليقات لن أكثر ما يشكل من عبارات  إ]ن[ كPانP دRونP اPل[م]يقPات]

عPىالصنف الضمائر فإذا فككت الضمائر انفكت عقد كثية وانل غموض كثي. قال:  ثRمZ يPطRوفR وPيPس[

RرQصPقRيـPإذا) صفة العمرة أن يرم من اليقات بسب ميقاته ث يطوف ويسعى ويقصر.و 

 QجPل[حPا RانPر[كPأ
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, وPسPع[يv  قال:  vافPوPطPو , vوفRقRوPو ,vامPر , ما هو الحرام؟ هو نية الدخول ف أPر[كPانR اPل[حPجQ أPر[بـPعPةv: إ]ح[

أPر[كPانR اPل[حPجQ النسك, إذا ل ينو ماذا يصل؟ نقول هذا ما حج ول اعتمر, ما دخل ف العبادة أصل 

vامPر ". من ترك الحرام معناه أنه ل يتلبس 4 " وPسPع[يv"، 3 "وPطPوPافv"، 2 "وPوRقRوفv"، 1 "أPر[بـPعPةv: إ]ح[

بالنسك, من ترك الوقوف بعرفة فاته الج وله أحكام خاصة, من ترك الطواف أو ترك السعي حكمهما

واحد الذي ترك الطواف أي أتى بكل شيء إل الطواف فهل حجه صحيح أم باطل؟ سيبقى على 

إحرامه بعن أنه تلل التحلل الول لكن التحلل الثان ل يتم فهو مرم حت يأت بالطواف حت ولو أتى

به بعد سنة. إذا) من ترك طواف الفاضة الذي هو طواف الركن فهل يتحلل هذا التحلل كله؟ فهل 

يستطيع أن يتحلل التحلل الخي؟ الواب: ل. لن التحلل الخي ل يصل إل بالتيان بميع الركان

وهذا عليه طواف ركن ما أتى به إذا) هو مرم, مرم من أي شيء؟ من عقد النكاح إذا عقد فعقده باطل

ومن الباشرة فإذا باشر تلزمه الفدية ومن الماع فإذا جامع تلزمه الفدية, هب أنه طاف ولكن ترك 

السعي فحكمه نفس الكم نقول هو مرم مازال على إحرامه ل يتحلل التحلل كله وإنا تلل التحلل 

الول فقط ول يتحلل الخي فل يل له عقد النكاح وإن باشر أو جامع فعليه الفدية.

ن[هR, وPوRقRوفv إ]لPى اPللZي[ل] إ]ن[ وPقPفP نـPهPار�ا, وPمRبـPيZتv   قال:  رPامR مPار� عPلPى م]يقPاتo م] عPةv: إ]ح[ بـ[ Pه سRاتPب وPوPاج]
 RافPوPطPو , vير لPهR, وPب]مPنPى لPيPال]يـPهPا, وPالرZم[يR مRرPتـZب�ا, وPحPل[قv أPو[ تـPق[ص] ف]ه], إ]ن[ وPافPاهPا قـPبـ[ ب]مRز[دPل]فPةP إ]لPى بـPع[د] ن]ص[
 . oاعPدPو

Rن[ه رPامR مPار� عPلPى م]يقPاتo م] عPةv: إ]ح[ بـ[ Pه سRاتPب " وفرقوا بي رجل جاء من الدينة وأحرم من جدة أو 1 "  وPوPاج]

جاء إل عرفة وأحرم من عرفة فماذا فعل هذا الرجل؟ ترك واجب الذي هو الحرام من اليقات لكنه أتى
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,أي الوقوف بعرفة وكما إ]ن[ وPقPفP نـPهPار�ا أي إل الغرب وPوRقRوفv إ]لPى اPللZي[ل]بالركن وهو الحرام. والثان 

 wي�تn°م»بnع[د] ذكرت من دخل عرفة ف النهار وخرج ف النهار فقد ترك الواجب وأتى بالركن وPى بـPإ]ل PةPف[لPد]زRب]م
لPهR, أي نصف الليل ن]ص[ف]ه] , أي قبل منتصف الليل, ما هو البيت الزئ؟ أن يبيت إل إ]ن[ وPافPاهPا قـPبـ[

نصف الليل فإذا انتهى النصف الول فقد أدرك البيت أما ما بعد ذلك فهو سنة, ويستدلون لذلك بأن

النب صلى ال عليه وسلم قد أذن للضعفة بأن يتقدموا فدل ذلك عندهم أن البيت ليس بواجب إل 

االفجر  PهPال]يـPيPى لPنPم[ب�ا, أي والبيت بن ليال من فهذا هو الواجب الرابع, والامس وبZتـPرRم Rي]مZالرPأي و ,

بتتيب الرمي الذي رماه النب صلى ال عليه وسلم فلو أخل بالتتيب فإن الرمي ل يصح. إذا) لو رمى 

العقبة ث الوسطى ث الصغرى فماذا نقول هل نقول أن رميه صحيح أم غي صحيح؟ فل يصح له إل 

وPحPل[قv أPو[ الرمية الصغرى فعندما نأمره بالتصحيح نأمره بأي شيء يفعل؟ أن يرمي الوسطى ث العقبة. 
, vير  وهذا السابع. إذا) عندنا سبعة واجبات وهذه السبعة من ترك شيئاوPطPوPافR وPدPاعo وهذا السادس تـPق[ص]

من هذه الواجبات فل يبطل حجه لكن يلزمه الدم لثر ابن عباس أن من ترك شيئا من نسكه فعليه دم.

, وPسPع[يv.  قال:  vافPوPطPو ,vامPر ثPةv إ]ح[ PلPة] ثPر وPأPر[كPانR اPل[عRم[

vامPر , وهذا الثان   إ]ح[ wافnوnطnوهذا الول من ترك الحرام ول يرم بالعمرة نقول ل يدخل ف النسك و 

وnسnعmيw وهذا الثالث فإذا ترك الطواف أو ترك السعي فل يزال مرما بالعمرة فل يتحلل منها إل بطوافه 

وسعيه.

.   قال:  Rير لQ, وPال[حPل[قR أPو[ اPلتـZق[ص] رPامR م]نP اPل[ح] : اPل[]ح[ ا ا]ثـ[نPان] PهRاتـPب وPوPاج]
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,Qل رPامR م]نP اPل[ح]  فلو كان خارج مكة سيكون إحرامه من داره وإذا كان خارج الواقيت سيكون  اPل[]ح[

يرRإحرامه من الل وإذا كان داخل مكة فسيكون إحرامه من الل قال:   فلو أنه ترك وPال[حPل[قR أPو[ اPلتـZق[ص]

الحرام من اليقات أو ترك الرم بعمرة اللق أو التقصي فماذا يلزمه؟ يلزمه الدم فقط ول يبطل نسكه. 

تPرطP. وPمPن[ فPاتPهR اPل[وRقRوفR   قال:  يo إ]ن[ لPم[ يPكRن[ ا]ش[ رPة وPهPد[ وPمPن[ فPاتPهR اPل[وRقRوفR فPاتPهR اPل[حPج{, وPتPحPلZلP ب]عRم[

, فماذا يفعل؟ وهذه هي مسألة الفوات, من فاته الوقوف بعرفة فاته الج كأن ذهب إل فPاتPهR اPل[حPج{

وPتPحPلZلP عرفة بعدما أذن الؤذن ليوم العيد فما استطاع أن يقف بعرفة فاته الج, فماذا يفعل؟ قال: 
رPة يo"1 وهذا "ب]عRم[ " وقضى, معناه أنه يلزمه أن يتحلل بعمرة إذا فاته الج ويقض ف السنة 2 " وPهPد[

تPرطPالثانية ويهدي إذا قضى أي مع القضاء  , فهذا كله إذا ل يكن اشتط ف أول إحرامهإ]ن[ لPم[ يPكRن[ ا]ش[

أن ملي حيث حبستن, فإذا كان اشتط وفاته فإنه ل شيء عليه, فيتحلل ول شيء عليه.

,   السألة الثانية مسألة الحصار: قال  oامZيPأ PةPر وPمPن[ مRن]عP اPل[بـPي[ت] هPدPى ثRمZ حPلZ, فPإ]نZ فـPق[دPه صPامP عPش[

PمPد PلPو oةPر . إذا) الول الفوات فاته الوقوف بعرفة والثان الحصار فالذي وPمPن[ صRدZ عPن[ عPرPفPةP تPحPلZلP ب]عRم[

فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة ويهدي ويلزمه القضاء. والثان من منع من البيت بعدو مثل ماذا يفعل؟

فPإ]نZ فـPق[دPه صPامP يهدي ث يل, يذبح الدي ث يل كما فعل النب صلى ال عليه وسلم ف الديبية 
 oامZيPأ PةPر أي ث حل. إذا) من أحصر عليه أن يهدي ويل فإذا ل يكن عنده هدي فما الذي ينوب عPش[

وPمPن[ صRدZ عPن[ عن الذبح؟ صيام عشرة أيام قياسا على التمتع وهذا هو الكم الثان. والكم الثالث : 

PمPد PلPو oةPر  عليه وهذا الكلم كله إذا ل يشتط أما إذا اشتط فإنه يل مانا. إذا) الصورة عPرPفPةP تPحPلZلP ب]عRم[

الثالثة أنه صد عن عرفة لكنه يستطيع أن يذهب لكن ما يستطيع أن يدخل عرفة فيتحلل بعمرة ول دم 
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عليه, لاذا؟ لنم يقولون لو أن النسان أحرم بالج قبل أن يذهب إل عرفة هل يستطيع أن يفسخ 

هذه النية ويولا إل عمرة؟ الواب نعم يستطيع والنب صلى ال عليه وسلم أم الصحابة أن يفسخوا 

حجهم ويعلوه عمرة كي يتمتعوا فقالوا إذا) فسخ الج إل العمرة جائز بغي سبب فكيف إذا وجد مثل 

هذا السبب. إذا) من منع من عرفة ويستطيع الذهاب لكة فيحول نيته من حج إل عمرة, أما من منع 

من مكة فإنه يهدي ث يل.
يZة]فPص[لv في  Rض[ح] كPامR اPل[ أPح[

رPهR تـPر[كRهPا لPقPاد]رo   قال الصنف:  يZة سRنZةv, يRك[ Rض[ح]  الضحية هي ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام وPال[
النحر بسبب العيد تقربا إل ال تبارك وتعال, والدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيها قال 
والضحية سنة أي حكمها سنة والجاع منعقد على مشروعية الضحية ف الملة وقد ضحى النب 
صلى ال عليه وسلم بكبشي ذبهما بيده. قال يكره لقادر تركها يكره ترك الضحية للقادر عليها. 

ر]يق]قال:  ر]هPا إ]لPى آخPر] ثPان]يP اPلتZش[ ة] اPل[ع]يد] أPو[ قPد[ PلPص Pع[دPبـ :  أو قدرها أي قدر صلة العيد وPوPق[تR اPلذZب[ح]
لن ل يصل العيد إل آخر ثان أيام التشريق فنهاية الوقت هو آخر يوم أثنا عشر الثان عشر من ذي 
الجة, إذا) الثالث عشر على هذا القول ليس وقت للذبح, وعن المام أحد: إل آخر أيام التشريق. 
يروى عن المام أحد أن أيام النحر ثلثة معناه يوم العيد هو العاشر والادي عشر والثان عشر ول 
يدخل الثالث عشر ف أيام النحر, يقول المام أحد أن أيام النحر ثلثة عن خسة من أصحاب رسول 
ال صلى ال عليه وسلم فنقل ذلك عن خسة من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم قالوا به, 
والرواية الثانية أن أيام التشريق كلها هي أيام وأوقات للذبح .
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ا  قال:  Pه نـ[  الزار ل يعطى الجرة منها أي من الضحية وإنا يعطى الجرة منوPلP يـRع[طPى جPاز]رv أPجPر[تPه م]
هPا بPل[ يـRن[تـPفPعR ب]ه]غي الضحية. قال:  نـ[ ءv م] ل[دRهPا وPلP شPي[  لاذا؟ لنا أضحية تقرب إل ال وPلP يـRبPاعR ج]

فجلدها وأجزاؤها منها فينتفع به لن كل هذا هو جزء من الضحية فيجوز النتفاع به كما يوز 
النتفاع بلحم الضحية. إذا) جلد الضحية ينتفع به ول يعطى الزار منها شيئا للنهي عنه.

, ثRمZ غPنPمv   قال: vرPقPبـ ZمRث ,vإ]ب]ل :oةZي يo وPأRض[ح] يستدلون لذلك بديث يوم المعة قال من  وPأPف[ضPلR هPد[
اغتسل يوم المعة ث راح ف الساعة الول فكأنا قرب بدنة ومن راح ف الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة

ذ[عR ضPأ[ن أPو[ ثPن]ي� قال: إذا) البدنة أعظم من البقرة قال وف الثالثة فكأنا قرب كبشا.  ز]ئR إ]لZ ج] وPلP يRج[
 السن الزئ ف الضحية ما هو؟ بسب نوع الضحية فالضحية عندنا إما إبل وإما بقر وإما غنمغPي[ر]ه]

والغنم نوعان إما ضأن وإما ماعز فأصبحت أربعة, فنخرج الضأن فله سن وهو ستة أشهر فإذا أت ستة 
أشهر يقال له جزع فإذا كانت الضحية من الضأن فيجزئ فيها الزع وهو ابن ستة أشهر وإذا كانت 
الضحية من غي الضأن معناه من الاعز أو من البقر أو من البل فثن أي أن أقل سن يقبل فيه هو 
 الثن فقال جذع ضأن أو ثن غيه, ما هو عمر الثن؟ بي الصنف عمر الثن من هذا اليوان فقال:

oد ز]ئR اPلشZاةR عPن[ وPاح] , وPتRج[ ن]ينP, وPبـPقPرo سPنPتPان]  وإذا كانت من الاعز فسنة فـPثPن]ي{ إ]ب]لo مPا لPهR خPم[سR س]
واحدة. إذا) السن العتب ف الضحية إذا كان من الضأن ستة أشهر فل يكون أقل من ستة أشهر وإذا 
كان من الاعز فسنة ول يكون أقل من سنة, وإذا كان من البقر فسنتان ول يكون أقل من ذلك وإذا 
كان من البل فل يكون أقل من خس سنوات ويستدلون لذلك بديث ل تذبوا إل مسنة أي ثنية 
فإن عزÉ عليكم فاذبوا الذع من الضأن وهذا الديث جعلوه عاما لنه استثن الضأن فمعناه أن 
الضحية ف كل أنواع اليوان تكون بالثنية وإنا استثن مسألة الذع من الضأن.

عPةo  قال:  بـ[ Pن[ سPع RةPرPقPال[بـPو RةPن PدPال[بPو ,oد ز]ئR اPلشZاةR عPن[ وPاح] .وPتRج[
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ز]ئR اPلشZاةR عPن[   دoشخصوPتRج[ , وكانوا ف عهد النب صلى ال عليه وسلم يضحون بالشاة عن الرجل وPاح]
Ôةnعm°ب nس mنnة» عnرnقn°بmالnة» وnن nدnبmالnلديث جابر نرنا ف عام الديبية البدنة عن سبعة والبقرة الواحد وأهل بيته و 

وPبـPيـQنPةR عPوPرo أPو[ عPرPجoعن سبعة. قال:  v ةPيـ[لPزRه Rز]ئ  الن يعدد الصنف ما ل يزئ ف الضحية, وPلP تRج[
ز]ئR هRزPيـ[لPةالعيوب الت ل تصح معها الضحية إذا وجدت ف اليوان  وPبـPيـQنPةR العPوPرo  هي الضعيفة وPلP تRج[

oجPرPو[ العPا أي الت عورها أو عرجها ظاهر فلو عرج خفيف ل يظهر فل بأس. قال: أPايPنZلثـPا RةPب  وPلP ذPاه]
اأي السنان. قال:  Pر[ن]هPو[ قـPا أPن]هRذRر] أPث  أي القطوعة أكثر الذن أو قرنا أي إذا كسر أكثر القرن أPو[ أPك[

فكل هذه يقولون أنا معيبة ل تزئ وجاء ف الديث ل يوز ف الضاحي أربع العوراء البي عورها 
والريضة البي مرضها والعرجاء البي ضلعها والعجفاء الت ل تنقي أي الضعيفة وجاء أيضا أن النب 
صلى ال عليه وسلم نى عن أعضب الذن والقرن, العضب أي النصف فأكثر, فإذا بلغ القطع ف 
الذن أو القرن النصف فأكثر فإنه ل يزئ .

ا  قال:  Pي[ر]هPغ Rب[حPذPى وPر ا اPل[يRس[ PهRدPة� يPولRع[قPة� مPائ]مPق oإ]ب]ل Rر  تكون قائمة مربوطة اليد اليسرى وPالس{نZةR نPح[
وتنحر, نرها بأن تطعن ف موضع الطعن ف رقبتها وهي قائمة , فهذا هو النحر, أما الذبح بأن تلقى 
على جنبها ث تذبح بالسكي فكل ذلك يوز, يوز النحر ويوز الذبح ف حق كل حيوان لكن الفضل
ف حق البل هو النحر والفضل ف حق غي البل كالبقر والغنم هو الذبح سنة النب ممد صلى ال 

ن[كP عليه وسلم قال وذبح غيها أي السنة أن تذبح غي البل, قال:  ا م] PذPه ZمRهZللPه] اZللPم] ا وPيـPقRولR : "ب]س[
" PكPلPق�ا أي عند الذبح. قال: وPط[لRث�ا م Pث[لPأ PقZدPصPتPيـPو Pد]ي  معن ذلك أنه يسن إذا وPسRنZ أPن[ يPأ[كRلP وPيـRه[

اذبح الضحية أن يأكل منها وأن يهدي جزء منها ويتصدق منها. يقول:  Pه Pع[دPبـ Rل[قPال[حPأي ويسن أن و 
يلق بعدها, استدلوا لذلك يقول أن ابن عمر رضي ال عنهما كان يفعل ذلك والمام أحد اعتمد على
فعل ابن عمر رضي ال عنهما. وعنه: ل يستحب, اختاره تقي الدين عند مسألة اللق بعدها.
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 أي الضحية كلها جاز لكن الفضل أن يأكل الثلث ويهدي الثلث وPإ]ن[ أPكPلPهPا إ]لZ أRوق]يZة� جPازP  قال: 
ويتصدق بالثلث لكم إن أكل الميع ول يتك إل جزء يسيا يسمى لم وتصدق بذا الزء اليسي قالوا 
جاز لكم معن ذلك أنه لو أكلها كلها فإنه يضمن جزء يسيا يتصدق به.

ر]  قال:  ر[ت]ه ف]ي اPل[عPش[ ءo م]ن[ شPع[ر]ه], وPظRفRر]ه] وPبPش[ ذR شPي[  مريدها أي الضحية أن وPحPرRمP عPلPى مRر]يد]هPا أPخ[
يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو من بشرته كختان أو قطع جلد ف العشر لديث النب صلى ال عليه 
وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فل يأخذ من شعره ول من أظفاره شيئا حت يضحي.

مP اPلسZاب]ع]  وPتRسPن{  قال: بPحR يـPو[ ، وPعPن] ال[جPار]يPة] شPاةv تRذ[ م] شPاتPان] PلRن] ال[غPع Pه]يPو RةPقPيـ[قPع]والعقيقة هي ال 
الذبيحة عن الولود وقال الصنف هي سنة لن النب صلى ال عليه وسلم فعلها عن السن والسي 

، وPعPن] ال[جPار]يPة] شPاةv. قال: وفعلها أصحابه  م] شPاتPان] PلRن] ال[غPع Pه]يPو RةPقPيـ[قPع]ن{ الPسRتPمت تذبح؟ قال: و 
مP اPلسZاب]ع] بPحR يـPو[ فPإ]ن[ فPاتP فPف]ي  لنه جاء ف الديث كل غلم رهينة عقيقته تذبح يوم سابعه. قال: تRذ[

Rاب]يعPسP ر]ينP, ثRمZ لP تـPع[تPب]رR اPل[ , فPإ]ن[ فPاتP فPف]ي أPحPدP وPع]ش[ PرPشPع PةPعPر[بـPالواحد والعشرين أي ف السبوع أ 
الثالث فإن فات قال ث ل تعتب السابيع أي يذبح ف أي يوم شاء ول يستمر ف مضاعفات السبعة 
ويستدلون لذا بديث فيه مقال تذبح لسبع ولربع عشر ولحدى وعشرين ولذا قالوا هذا هو الذي 
ورد فيقتصر عليه وف وجه ف الذهب أنه يستحب ف كل سابع إذا) يكن أن يذبح ف كل سبع ولو بعد

يZةالثالث لو كان ف الرابع أو الامس أو السادس أو بعد ذلك. قال:  مRهPا كPأRض[ح]  حكم العقيقة وPحRك[
كحكم الضحية ف أكثر الحكام مثل كونا من بيمة النعام أي أن الذي يذبح ف العقيقة من بيمة 
النعام من البل والبقر والغنم وف السن العتبة وهي جذع الضأن أو ثن ما سواه, وف السلمة من 
العيوب الت ذكرت فل تكون العقيقة معيبة بعيب من العيوب الت مضت وتفارق العقيقة الضحية بأنا 
ل يزئ فيها شرك دم يعن ف العقيقة ل يكن أن يعق سبعة مثل ف بدنة أو ف بقرة.
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RادPه ك]تPاب اPل[ج]

 بي الصنف أن حكمه هو فرض كفاية هRوP فـPر[ضR ك]فPايPةoوالهاد هو قتال الكفار. قال الصنف: 
وهذا هو حال من الحوال وهناك أحوال يكون فيها الهاد فرض عي فبدأ الصنف ببيان حكم الهاد 

كتب عليكم ﴿ف الصل فقال هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي لقول ال تعال: 
, أPو[ كPانP اPلنZف]يرR عPام�ا إل غي ذلك من اليات. قال:  ﴾القتال هR عPدRو� PدPلPو[ بـPأ RهPرPصPو[ حPأ RهPرPضPا حPإ]ذ Zإ]ل

 oي[نPع Pر[ضPفPفما بعد إل اختلف حكم الهاد فهو فرض كفاية إل ف هذه الصور ففي هذه الصور هو فـ
 ف الصف وحضر القتال لقوله  أي حضر القتال إذا وقفإ]لZ إ]ذPا حPضPرPهRفرض عي الصورة الول قال: 

 فل يوز أن يرج لن القتال أصبح ف حقه فرض عي, والصورة الثانية:﴾فإذا لقيتم فئة فاثبتوا﴿تعال: 
هR عPدRو�قال:  PدPلPو[ بـPأ RهPرPصPو[ حPإذا حصره العدو أو حصر بلده العدو لن العدو إذا دخل بلد السلميأ  

 لقول النب صلى أPو[ كPانP اPلنZف]يرR عPام�ا فـPفPر[ضP عPي[نoفهذا يشبه من حضر الصف, والصورة الثالثة: قال: 
ال عليه وسلم: "وإذا استنفرت فانفروا" يعن إذا استنفر المام السلمي للجهاد فإن الهاد يكون فرض 
عي على من استنفره المام. إذا) هو فرض كفاية إل ف هذه الثلثة أحوال .

ل]مv إ]لZ ب]إ]ذ[ن]ه]قال:  دR أPبـPوPي[ه] حRر� مRس[  أي إل بإذن أبويه للرجل الذي جاء يستأذنوPلP يـPتPطPوZعR ب]ه] مPن[ أPح[
وله أبوان فقال له النب صلى ال عليه وسلم " ففيهما فجاهد".

م�اقال:  وPأPقـPل{هR سPاعPةv, وPتPمPامRهR أPر[بـPعRونP يـPو[ v اطPر]ب ZنRسPالرباط هو لزوم الثغر للجهاد والثغور يقصد با و 
الماكن الخوفة الت تكون قريبة من العدو فلزوم هذه الثغور بنية الهاد يقال له الرباط وأقله ساعة لنه 
ليس له حد مدود من الشرع فلم يدد الشرع أقل وقت للرباط وتامه أربعون يوما ويستدلون لذلك 
بديث أنس أن تام الرباط أربعون يوما وفيه ضعف .

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


شرح  أخصر المختصرات

فo  قال:  مPام] مPن[عR مRخPذQل وPمRر[ج]  والخذل هو من يزهد الناس ف الغزو والرجف من يهول وPعPلPى اPل[]
العدو يعظم قوة العدو ويقول العدو قوي ولن تستطيعوه فهذا مرجف, يقول على المام منع الخذل 
وهو من يزهد الناس ف الغزو يقول لم ماذا تستفيدون من الغزو وما الفائدة والرجف من يقول العدو 
قوي لن تستطيعونه ول ترجوا إليه ول تقاتلوه ينعه المام لن هذا يف»تÖ ف عضد اليش ويضعفهم 
والنب صلى ال عليه وسلم كان حريصا على أل يفت عضد الناس كما ف غزوة الحزاب لا قال " 

رR مPعPهR ألنوا ل لنا ول تفتوا ف عضد الناس". قال:  يب على اليش أن وPعPلPى اPل[جPي[ش] طPاعPتRهR وPالصZبـ[
يطيعوا المي والصب معه.

هPا ف]ي دPار] حPر[بo  قال:  ء] عPلPيـ[ Pت]يل س[ لPكR اPل[غPن]يمPةR ب]ال]  مت تصبح الغنيمة ملك لنا؟ قال إذا استولينا وPتRم[
عليها ولو ف دار الرب فإذا استولينا عليها ف دار الرب تصبح ملك لنا فل يشتط نقلها وحوذها 
 , Ôبmرnار¿ حnا ف¿ دnهm°يnلnء¿ ع nت¿يل mس ونقلها إل ديارنا فتكون ملك لنا بجرد وضع يدنا عليها وnت»mلnك» اnلmغnن¿يمnة» ب¿ال¿
كيف تقسم؟

هRمo   بدأ الصنف يبي قسمة الغنيمة فقال:  سPةP أPس[ عPلR خRمRسRهPا خPم[  سيقسم الغنيمة إل قسمي فـPيRج[
المس والربعة أخاس, المس له مصرف والربع الخاس الباقية لا مصرف آخر, المس الول هذا 

مv ل]لZه] وPل]رPسRول]ه]أين مصرفه؟ قال:  : سPه[ oمRه سPةP أPس[ عPلR خRمRسRهPا خPم[ " فهذا المس الول سيقسم 1 "فـPيRج[
إل خسة أجزاء بلف الربعة أجزاء, فالربعة أخاس الخرى هذه ستقسم على القاتلي لكن المس 
الول سيقسم إل خسة أقسام, ما هي المسة أقسام للخمس الول؟ قال: سهم ل ولرسوله وهذا 

مv يصرف ف مصال السلمي فالصرف هو مصرف الفيء فيصرف ف مصال السلمي. قال:  وPسPه[
مo وPال[مRطZل]ب]  " بنو هاشم من قريش وبنو الطلب من قريش وكلها من 2"ل]ذPو]ي اPل[قRر[بPى وPهRم[ بـPنRو هPاش]

مv ل]ل[يPتPامPى اPل[فRقPرPاء]بن عبد مناف،  " اليتيم من هو؟ من ليس له أب وهو دون البلوغ فهذا هو 3 "وPسPه[
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مv ل]ل[مPسPاك]ين]اليتيم يعطى بشرط الفقر أما إذا كان غنيا وله تركة فل يعطى. قال:  " وهم أيضا 4 "وPسPه[
Pبـ[نPاء] اPلسZب]يل]فقراء أي متاجي, عندهم أقل من الكفاية. قال:  مv ل] " وهذا الذي ورد ف آية 5 "وPسPه[

وPشRر]طP النفال وابن السبيل مر معنا وهو السافر الذي انقطع ف غي بلده فيعطى ليجع إل بلده. قال 

vم Pإ]س[ل RهPل RمPه  الن قسمنا الغنيمة إل كم قسم؟ إل جزأين, الزء الول هو المس وتبقى ف]يمPن[ يRس[
أربعة أخاس وسيأت بيانا أنا ستكون للمقاتلي أما هذا المس الول سينقسم إل خسة أجزاء خس 
ل ورسوله وهذا يصرف ف مصال السلمي وخس لذوي القرب وهم بنو هاشم وبنو الطلب وخس 
لليتامى الفقراء وخس للمساكي وخس لبناء السبيل, الربع أخاس الخرى أين تصرف؟ تصرف على 
القاتلي ولا طريقة ف صرفها, إذا) ستكون أسهم توزع على القاتلي, والقاعدة العامة بإجال: أنه 
سيعطى القاتل سهم واحد إذا كان يقاتل على رجله أي الراجل وإذا كان على فرس فإنه يعطى ثلثة 
أسهم سهم له وسهمان لفرسه إن كان فرسه عربيا وإن كان غي عرب كأن يكون هجي كأن يكون أبوه 
عرب وأمه غي عربية أو أمه عربية وأبوه غي عرب لكن ليس من أبوين عربيي إذا كان الفرس عربيا 
فالفرس العرب له سهمان وإذا كان غي عرب فالفرس له سهم واحد والقاتل عليه كم سهم له؟ له سهم 
واحد. إذا) القاتل الراجل له سهم واحد والقاتل على سهم عرب له ثلثة أسهم والقاتل على فرس غي 
عرب له سهمان فيقول أن هذه السهم ش»رط لن يسهم له إسلم, معن هذا أنه لو كان الذي يقاتل 
معنا كافر فهل يسهم له أو ل يسهم؟ كلم الصنف أنه ل يسهم لكن الظاهر أن هذا خلف الذهب 
وهذه من السائل القليلة الت أظن أن الصنف خالف فيها الذهب لن ف الذهب روايتان, رواية 
والظاهر أنا هي الت اعتمدها الصنف أنه ل يسهم لغي السلم فمعناه أن الكافر ل يعطى سهم, إذا) 
فماذا يعطى؟ سيعطى شيء آخر هناك شيء آخر يسمى الرضخ وهو أن يعطي المام بعض الذين 
قاتلوا ول يستحقون السهم, ل تتوفر فيهم شروط السهم, وشروط السهم إسلم وحرية والذكورة فمعن 
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ذلك لو أن عبد قاتل فماذا يعطى؟ ل يستحق السهم لكن يعطيه رضخا أي عطاء آخر أقل من السهم
باجتهاد المام فلو كان كافرا على قول الصنف فل يستحق السهم لكن يستحق الرضخ لذلك قال 

مw هذه هي الرواية الول الت اعتمدها الصنف أن الكافر ل يعطى سهم, إذا) nل mه» إ¿سnم» لnه mي»س mنnف¿يم nش»ر¿طnو
فماذا يعطى؟ الرضخ, يرضخ له، والرواية الثانية أن الكافر إذا قاتل بإذن المام فإنه يسهم له, فيعطى 
مw نقول إل كافر أذن له المام كي نشي إل الرواية الثانية الت nل mه» إ¿سnم» لnه mي»س mنnف¿يم nش»ر¿طnسهم. إذا) قوله و
تركها الصنف.

ثPةv, وPعPلPى  قال:  PلPب]ي� ثPرPع oسPرPى فـPلPس] ع[ارPف]ل]لPو ,vم ل] سPه[ ثRمZ يـRق[سPمR اPل[بPاق]ي بـPي[ن] مPن[ شPه]دP اPل[وPقـ[عPةP: ل]لرZاج]
,vم ل] سPه[ ل]مo وPيـRر[ضPخ ل]غPي[ر]ه]م[. ل]لرZاج] . وPيـRق[سPمR ل]حRر� مRس[ وPل]ل[فPار]س] عPلPى فـPرPسo عPرPب]ي� " 1 "غPي[ر]ه] ا]ثـ[نPان]

,vةPث PلPي[ر]ه]  لاذا ثلثة؟ سهم له وسهمان لفرسه.  ثPى غPلPعPأي على غي العربو,  لاذا اثنان؟ سهم له ا]ثـ[نPان]
ل]مo هذه شروط من يستحق السهم فالر خرج به العبد, وPيـRق[سPمR ل]حRر�وسهم لفرسه.    سيخرج مRس[

الكافر, لكن على الرواية الثانية نذف هذا الشرط فل نذكر هذا الشرط أصل أو نقول مسلم, أو كافر 
أذن له المام فالكافر إذا أذن له المام فالمام أحد له روايتان رواية أنه يسهم له فيعطى سهم مثل 

. وقلنا أن الرضخ عطاء دون وPيـRر[ضPخ ل]غPي[ر]ه]م[السلمي قال لر مسلم مكلف ونعل الرابع ذكر. قال: 
السهم. فلما يقول يرضخ لغيهم معناه أن الرضخ يكون لن؟ للعبد وللكافر على قول الصنف ولغي 
الكلف أي الصغي من كان دون البلوغ وأضفنا الذكر فمعناه أنه يرضخ للنثى. إذا) أصبحت شروط 
السهم حر مسلم مكلف ذكر. وأضفنا الكافر إذا أذن له المام وهذه نعلها مع السلم فنقول مسلم, 
أو كافر أذن له المام وقوله يرضخ لغيهم معناه أنه يرضخ للعبد وللكافر على كلم الصنف وعلى 
العتمد ما يرضخ للكافر إذا أذن له المام لكن إذا ل يأذن له المام وقاتل يرضخ له إذا رأى المام 
ذلك, والصغي يرضخ له وكذا الرأة .
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ا  قال:  Pم]ه مPامR بـPي[نP قPس[ " هذا هو اليار الول أن تقسم بي 1 "وPإ]ذPا فـPتPحRوا أPر[ض�ا ب]السZي[ف] خRيـQرP اPل[]
ل]م]ينPالقاتلي،  " بأن يعلها أرضا موقوفة على السلمي فإذا وقفناها على 2 "وPوPق[ف]هPا عPلPى اPل[مRس[

تPم]ر�ا السلمي ول تقسم. قال:  هPا خPرPاج�ا مRس[ إذا) إما أن  يـRؤ[خPذR م]مZن[ ه]يP ف]ي يPد]ه أي أجرة ضPار]ب�ا عPلPيـ[
يقسمها بي السلمي فيعط كل واحد أرضه يوقفها على السلمي ويؤجرها على من هي بيده ضاربا 
عليها خراجا مستمرا تؤخذ من هي ف يده فيقال هذه الرض الن الت ف يدك بعد فتح البلد 
أصبحت ملك للمسلمي وأنت أيها الزارع أو يا من يدك عليها تبقى تت يدك تدفع أجرة أصبحت ل
تلكها الن.

ل]م]ينP.  قال:  ء ل]مPصPال]ح اPل[مRس[ ر] فPي[ ز[يPةo وPخPرPاجo وPعRش[ ر]كo ب]لP ق]تPالo كPج] ذP م]ن[ مPال] مRش[ وPمPا أRخ]

oالPق]ت Pب]ل oر]ك ذP م]ن[ مPال] مRش[ ز[يPةo مثاله  مPا أRخ]  الت تؤخذ على أهل الذمة وستأت ف عقد أهل الذمة كPج]
وهم اليهود والنصارى على الذهب وغيهم على الصحيح إذا صالناهم على أن يدفعوا الزية ف مقابل
حايتهم, يدفعون الزية ويلتزمون أحكام السلم ونن نميهم وندافع عنهم إذا اعتدى عليهم أحد, 
هذه الزية أخذت من غي قتال فأين تصرف؟ ستصرف ف مصال السلمي وتسمى فء. إذا) هذا 
الكم لكل مال أ»خذ من مشرك بغي قتال مثل الزية فإنا تصرف ف مصال السلمي العامة, من الذي

 ما هو الراج؟ كما ذكرنا قبل قليل ما يؤخذ  وPخPرPاجoيتول صرفها؟ المام هو الذي يتول صرفها. قال:
من الرض الفتوحة الت غنمت ووقفت وتركت تت أصحابا يعملون فيها ويدفعون أجرة سنوية فهذه 

ل]م]ينPالجرة تسمى خراج, أين تصرف؟ ف مصال السلمي.  ل]مPصPال]ح اPل[مRس[ o ء ر] فPي[  القصود وPعRش[
بالعشر عشر التجارة, ما يؤخذ من كل كافر اتر ف بلد السلمي فإنه يؤخذ منه العشر فإن كان ذميا 
يؤخذ منه نصف العشر وإن كان غي ذمي أي حرب يؤخذ منه العشر كامل. إذا) عندنا الزية والراج 
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اوالعشر كل ذلك ما حكمه؟ قال فء أي حكمه حكم الفيء, أين يصرف؟ قال: لصال السلمي  PذPكPو
 الت ذكرناها ف البداية أي المس الذي ل ولرسوله.خRمRسR خRم[س] اPل[غPن]يمPة]

  الن ما أخذ من مال مشرك بل قتال كم مثال له؟ الزية والراج والعشر وخس المس كل ذلك فء
يصرف ف مصال السلمي.

فPص[لv في عPق[دR اPلذQمZة]
تRهR,  قال:  Pه  ما هو عقد الذمة؟ هو إقرار بعض الكفار على وPيPجRوزR عPق[دR اPلذQمZة] ل]مPن[ لPهR ك]تPاب أPو[ شRبـ[

كفره بشرط بذل الزية والتزام أحكام اللة. نقره على كفره ونتكه على كفره ول نلزمه بتك هذا الكفر 
بشرط بذل الزية أي يدفع الزية وأن يلتزم أحكام اللة وسيأت تفصيل ما هي الحكام الت يلتزمها. 

تRهR كاليهود والنصارى وPيPجRوزR عPق[دR اPلذQمZة] ل]مPن[ لPهR ك]تPابقال:  Pه  كالوس. إذا) عقد الذمة يوز أن أPو[ شRبـ[
نعقده كما قال الصنف مع ثلثة فئات, أهل الكتاب اليهود والنصارى والوس هؤلء الثلثة أما غيهم 
على قول الصنف ل تعقد الذمة لم. واكتب عندها ويوز عقدها لميع الكفار إل عبدة الوثان من 
العرب فل يعقد لم عقد ذمة واختار تقي الدين أخذها من الميع أي من كل كافر لنه ل يبقى من 
مشركي العرب بل أسلموا جيعا. إذا) الرواية الثانية ف الذهب أنا تؤخذ من جيع الكفار إل الوثنيي من 
العرب لكن ابن تيمية يقول أنه أصل ل يوجد وثنيون من العرب فالميع أسلم, كل العرب أسلمت فما
بقي أحد فإذا كان جيع العرب قد أسلموا فإذا تؤخذ من جيع الكفار فأي كافر يكن أن نعقد معه 

ز[يPةP عقد ذمة ونأخذ منه الزية. قال:  ل]مRوا أPو[ يـRع[طRوا اPل[ج] ء] حPتZى يRس[ PلRؤPه RلPاتPقRيـPهؤلء أي من لم و
تـPلRواكتاب أو شبهة كتاب. قال:  ل]مRوا أPو[ يـRق[ رRهRم[ حPتZى يRس[  بعن أننا لو قاتلناهم فما نرضى بالزية وPغPيـ[

ن]ينP إما أن يسلموا أو نقاتلهم أو نأخذ منهم الزية على الرواية الثانية. قال:  PهPتـ هRم[ مRم[ نـ[ وPتـRؤ[خPذR م]
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 Pر]ينZغPصRالنب صلى ال عليه وسلم أخذ الزية من موس هجر وهذا دليل أخذ الزية من الوس, وقولم
 فقالوا هذا دليل ﴾ من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الزية عن يد وهم صاغرون ﴿ال تبارك وتعال: 

على أنا متصة بأهل الكتاب لكن بعضهم يقول هذا نص جاء ف أهل الكتاب وغي أهل الكتاب 
 قالوا لبد من الصغار, ما هو ﴾ حت يعطوا الزية عن يد وهم صاغرون ﴿يلحقون بم وقوله تعال: 

ن]ينP مRصPغZر]ينPالصغار؟ قال:  PهPتـ هRم[ مRم[ نـ[  وPلP تـRؤ[خPذR م]ن[ صPب]ي� لاذا ؟ لن ال قال وهم صاغرون وPتـRؤ[خPذR م]
و]ه]م[فالصغي ل تؤخذ منه  هPا وPنPح[ زo عPنـ[  كمجنون فلو أن منون من أهل الذمة وPعPب[دo وPام[رPأPةo وPفPق]يرo عPاج]

فل تؤخذ من هؤلء الضعفاء لنم ليسوا أهل قتال ول يقاتلوننا. ما معن متهني مصغرين؟ بدأ اجتهاد 
الفقهاء ف تديد الصغار وما هي صور الصغار؟ كيف يكونون صاغرين؟ من الفقهاء من قال بذلم 
للجزية هو الصغار ومنهم من اجتهد فأضاف كيفيات باجتهاده فقال يدفعونا وهم قيام ومن يأخذها 
يكون جالسا ث تر أيديهم ث يطال وقوفهم وكل هذا اجتهاد ليس عليه نص والظاهر أن دفعهم الزية 
فهذا هو الصغار وقمة الصغار .

ا  قال:  Pي[ر]هPغPو oالPمPو oر[ض[عPو oس]فPم]ن[ نـ RهPر]يم ا يـPع[تPق]دRونP تPح[ Pم] ف]يم Pل م] اPل[]س[ ذRهRم[ ب]حRك[  من نفسوPيـPل[زPمR أPخ[
كالقتل وعرض كالقذف ومال وغيها. إذا) ما يعتقدون تريه فإننا نؤاخذهم بكم السلم لكن ل ما 
يعتقدون حله فل نؤاخذهم بكم السلم مثل المر فإذا كانوا يعتقدون حل المر فل نؤاخذهم 
بشرب المر لكن نؤاخذهم بإعلن شرب المر أو بإعلن المر أما إذا شربوا المر فيما بينهم ف 
السر فل نؤاخذهم على ذلك ول ما يعتقدون حله من نكاح إذا كان عندهم أنكحة يعتقدون حلها فل

ل]م]ينPنؤاخذهم عليها ما ل يتحاكموا إلينا. قال:  يـ{زR عPن[ اPل[مRس[ PمZلتPم[ اRهRمPل[زPيـPبأن يتميزوا بلباسهم عن و 
 أي ل يركبون اليل بل يركبون غي اليل وإذا ركبوا غي رRكRوبR غPي[ر] خPي[لo ب]غPي[ر] سPر[جo وPلPهRم[السلمي 

م]اليل ل يضعون السرج قال:  PلZم[ ب]سRهRتـPاء PدRبPم[, وRهRع[ظ]يمPتـ PمRرPحPللنهي عن ذلك, من أين جاءوا بقضيةو 
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التميز عن السلمي وركوب غي اليل إل غي ذلك؟ هذا حدث ف عهد عمر رضي ال عنه أن بعض 
أهل الكتاب رفعوا إل عمر أنم اشتطوا على أنفسهم هذه الشروط فقالوا نن نقبل وأمض علينا عقد 
الزية بذه الشروط ونقر على أنفسنا بأن نتميز ول نركب اليل..إل فأذن لم عمر وقال أمض عليهم 
م¿ لن النب صلى ال عليه وسلم نى عن  nب¿الس�ل mت°»ه»مnاء nب»دnو ,mظ¿يم»ه»مmعn°ت nر»مnحnشروطهم وقبل بذا العقد و
ذلك .

يـZرR  قال:  PخRيPفـ ,RهRد , أPو[ ذPكPرP اPللZهP أPو[ ك]تPابPهR, أPو[ رPسRولPهR ب]سRوءo ا]نـ[تـPقPضP عPه[ oل]م وPإ]ن[ تـPعPدZى اPلذQمQي{ عPلPى مRس[

يرo حPر[ب]ي� مPامR ف]يه] كPأPس]  فالكم أنه انتقض عهده, وإذا انتقض عهده فأول نقول أنه انتقض عهده هو اPل[]
مnام» ف¿يه¿  ¿mلnي°�ر» ا nي»خn°وحده فقط فل ينتقض عهد زوجته وأولده فل يدخلون ف ذلك لنم ل ينقضوا ف
ð أي إذا فعل شيء من هذا وانتقد عهده كأن كان بيننا وبينه عهد ذمة وكنا قبل ذلك نميه يÔ حnرmب¿ كnأnس¿
وننصره ول نعل أحد يقتله أو يعتدي عليه والفقهاء ينصÉون يقولون ويب على المام أن يميه من 
مسلم وكافر ما دام أنه عقد معه عقد ذمة فيحميه من السلمي ومن الكفار بل أكثر من ذلك فقال 
بعضهم إذا اعتدى عليه كافر آخر يميه ويذب عنه لننا بيننا وبينه عقد لكن لو ت°nعnد�ى اnلذªمªيÖ عnلnى 
د»ه» وعاد كأسي فيعتب كأسي حرب فما الكم  mهnع nضnقn°تm°ا¿ن Ôه» ب¿س»وءnس»ولnر mوnه», أnابnك¿ت mوnأ nلل�هnا nرnكnذ mوnأ , Ôل¿م mم»س
فيه؟ يي فيه المام كأسي حرب فالمام له اليار أن يقتله أو يسبيه أو يفديه بال مثل أو ين عليه إذا 
رأى ذلك.

وبذا ينتهي ربع العبادات وصلى ال على ممد وآله وصحبه وسلم والمد ل رب العالي
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